
PROTOKÓŁ 

z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

LGD „Mazurskie Morze” 

w dniu 05 października 2020 r. 

 

      W dniu 05 października 2020 roku o godz. 12:30 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w 

Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania 

„Mazurskie Morze”.  

      Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że obecnych jest mniej niż 50% członków. 

Obrady przerwano w związku z brakiem wymaganej większości informując, że kolejny 

termin Walnego Zebrania członków LGD „Mazurskie Morze” wyznaczono w zawiadomieniu 

na 05.10.2020 r., godz. 13.00. 

W dniu 05 października 2020 roku o godz. 13:00 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w 

Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania 

„Mazurskie Morze”. Stwierdzono obecność 30 członków (lista obecności w załączeniu – Zał. 

Nr 1) Stowarzyszenia. Obrady mogły odbyć się i były prawomocne dla wszystkich 

zaplanowanych punktów.   

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Dariusz Kizling, który powitał przybyłych i 

stwierdził prawomocność obrad Walnego Zebrania. Następnie Prezes Zarządu poddał pod 

głosowanie Regulamin Obrad Walnego Zebrania, po uprzednim zapytaniu członków o 

ewentualne uwagi. Uwag do  Regulaminu nie wniesiono. Regulamin został przyjęty 

jednomyślnie w glosowaniu jawnym 30 głosami „za”, przeciw „0”, wstrzymujących „0”. (Zał. Nr 

2). 

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzono wybory Przewodniczącego i Sekretarza 

Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono Dariusza Kizlinga, 

(innych zgłoszeń nie było), zaś na Sekretarza Grażynę Leszczyńską (innych zgłoszeń nie 

było). Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały poddane głosowaniu 

jawnemu. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie Dariusza Kizlinga, 

zaś na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie Grażynę Leszczyńską.  

Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej 

zgłoszono następujących kandydatów: Teresa Kaca, Iwona Filipkowska, Jacek Bućko (innych 

zgłoszeń nie było). Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku 

głosowania jawnego członkowie Komisji Skrutacyjnej zostali przyjęci jednogłośnie głosami 

„za” bez głosów „wstrzymujących” i bez głosów „przeciw” w zaproponowanym składzie.  

Dalsza część obrad to przedstawienie propozycji aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

poprzez zmianę tabeli 36, załącznika nr 3 i 4 do LSR. Proponowane przez Zarząd zmiany 

przedstawiła w formie tabelarycznej Grażyna Leszczyńska - pracownik Biura LGD. 

Następnie odbyła się dyskusja i odpowiedziano na pytania zebranych. Przewodniczący obrad 

odczytał projekt Uchwały Nr 7/2020 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez 

zmianę tabeli 36, załącznika nr 3 i 4 do LSR i treści dotyczących realizacji projektów współpracy. 

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie głosami „za” bez głosów „przeciw” i 

„wstrzymujących”. (Zał. Nr 3). 

 
W kolejnym punkcie przedstawione zostały propozycje do zmian w dokumencie „Procedura oceny i 

wyboru operacji” który jest załącznikiem do umowy ramowej na wdrażanie LSR.  Proponowane 

przez Zarząd zmiany przedstawiła w formie tabelarycznej Grażyna Leszczyńska - pracownik 

Biura LGD. Następnie odbyła się dyskusja i odpowiedziano na pytania zebranych. 



Przewodniczący obrad odczytał projekt Uchwały Nr 8/2020 w sprawie aktualizacji 

dokumentu „Procedura oceny i wyboru operacji”. Uchwała została przyjęta w głosowaniu 

jawnym jednogłośnie głosami „za” bez głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. (Zał. Nr 4). 

 

Przystąpiono do omówienia uchwały w sprawie proponowanych zmian do dokumentu „Regulamin 

Rady Decyzyjnej” który jest załącznikiem do umowy ramowej na wdrażanie LSR.  Proponowane 

przez Zarząd zmiany przedstawiła w formie tabelarycznej Grażyna Leszczyńska - pracownik 

Biura LGD. Następnie odbyła się dyskusja i odpowiedziano na pytania zebranych. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt Uchwały Nr 9/2020 w sprawie zmiany Regulaminu 

Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie głosami „za” bez głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. (Zał. Nr 5). 

 

Zebrani przystąpili do przeprowadzenia kolejnego punktu zebrania poświęconego zmianom w 

Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z koniecznością dokonania przesunięć środków w 

zakresach dla których ogłaszane nabory nie przyniosły efektu w postaci składania wniosków i 

wykorzystania dofinansowania. Podejmowana uchwała jest początkiem konsultacji 

społecznych jakie zostaną przeprowadzone w celu wypracowania kierunku zmian zgodnych z 

oczekiwaniami mieszkańców objętych odziaływaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Uczestnicy obrad jednogłośnie  przyjęli uchwałę Nr 10/2020 w sprawie rozpoczęcia prac nad 

aktualizacją LSR LGD MM. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie głosami 

„za” bez głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. (Zał. Nr 6). 

 

Kolejny punkt spotkania to dokonanie wyborów w zakresie uzupełnienia składu Zespołu 

Monitorującego, który obecnie pracuje w składzie dwuosobowym. Zgłoszono kandydaturę Teresy 

Kaca na członka Zespołu Monitorującego. Wyraziła ona zgodę na kandydowanie. W głosowaniu 

jawnym do składu Zespołu monitorującego wybrano Teresę Kaca jednogłośnie głosami „za” przy 

jednym głosie „wstrzymującym” i bez głosów „przeciw”. Podjęto uchwałę Nr 11/2020 w 

sprawie wyboru członka Zespołu Monitorującego. Uchwała została przyjęta w głosowaniu 

jawnym jednogłośnie głosami „za” bez głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. (Zał. Nr 7). 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Dariusz Kizling 

zamknął obrady.  

 

Sekretarz           Przewodniczący 

Walnego Zebrania Członków         Walnego Zebrania Członków 

 

 

     Grażyna Leszczyńska            Dariusz Kizling 


