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PROTOKÓŁ 

Z  WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO 

Z DNIA 8 czerwca 2010 R.  

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 

odbyło się 8 czerwca 2010 r. o godz. 16:00.w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta 

Goleniów. Z uwagi na brak kworum Prezes Stowarzyszenia ogłosił Walne zebranie w drugim 

terminie tj  8 czerwca 2010r. o godz.16:30.w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta 

Goleniów.  

O godz. 16.30 rozpoczęto Walne zebranie członków 

W zebraniu wzięło udział  według listy obecności 23 członków stowarzyszenia z 62 członków 

oraz 4 osoby w roli wolnych słuchaczy. Listy obecności stanowią załącznik nr. 1 do 

niniejszego protokołu. 

Zebranie otworzył, witając wszystkich przybyłych, Prezes Stowarzyszenia Zbigniew 

Łukaszewski. Następnie Prezes poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego 

Zebrania. Pani Małgorzata Zuzia Gajdel zgłosiła jedną kandydaturę – Zbigniewa 

Łukaszewskiego. 

Wobec braku innych kandydatur z sali, przeprowadzono głosowanie jawne i jednogłośnie 

Przewodniczącym Zebrania został Zbigniew Łukaszewski. 

Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2) i poprosił o pytania i 

wnioski do porządku obrad. Zapytań i wniosków nie było. Na wniosek Przewodniczącego w 

głosowaniu jawnym przyjęto  prządek obrad (23 głosy – „za” – jednogłośnie). 

 



Przewodniczący spotkania podziękował i zaproponował wybór sekretarza obrad Walnego 

Zebrania. Zgłoszono kandydaturę Mirosława Zarzeckiego, który wyraził zgodę, innych 

kandydatur nie było.  Przeprowadzono głosowanie i jednogłośnie (w głosowaniu jawnym) 

wybrano sekretarza Mirosława Zarzeckiego. 

 

Zgodnie z programem Przewodniczący zaproponował wybór komisji mandatowo-

skrutacyjnej. Pani Ewa Pawlik zgłosiła kandydaturę: Ewy Stancel, natomiast Pani Agnieszka 

Herman zgłosiła kandydaturę Andrzeja Wyzińskiego. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę. 

Komisja mandatowo-skrutacyjna została wybrana w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. 

Następnie Komisja ukonstytuowała się i przewodniczącą komisji została Ewa Stancel.  

Zgodnie z pkt 6 programu Przewodniczący Zebrania sprawdził listę obecności i stwierdził 

prawomocność Walnego Zebrania Członków. Z uwagi na paragraf 17 pkt.5  Statutu 

Stowarzyszenia pkt 10 i 11 Obrad Walnego Zebrania Członków pozostały bez rozpatrzenia. 

 

W dalszej części obrad przewodniczący przedstawił poprawiony Bilans oraz Rachunek 

Zysków i Strat Stowarzyszenia (załącznik nr 3). Następnie Pani Ewa Pawlik odczytała 

stanowisko Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 4). Wszyscy członkowie zapoznali się ze 

zmianami jakie zaszły w bilansie. Pytań nie było. Podjęto uchwałę o przyjęciu bilansu oraz 

rachunku zysków i strat.(załącznik 5) w głosowaniu jawnym przy 22 głosach „za” przyjęciem 

i 1 wstrzymującym się od głosu. 

W dalszej części spotkania Pani Kinga Huber-Mazurczak wraz z Przewodniczącym 

przedstawili plan budżetu na rok 2011 (załącznik 7). W pierwszym punkcie dotyczącym 

wynagrodzeń etatowych pracowników podjęta została dyskusja dotycząca wysokości 

wynagrodzeń. Członkowie stowarzyszenia zdecydowali, że w tej sprawie decyzje podejmie 

zarząd. Pojawiły się również nowe propozycje korekty w budżecie dotyczące wykreślenia 

kursu języka angielskiego i wykorzystanie tych pieniędzy na realizację inicjatyw 

mieszkańców, których celem będzie nabywanie umiejętności (formy warsztatowe, konkursy 

szkolenia i inne z wyłączeniem form festynowych). Inicjatywy powinny być realizowane w 

okresie wakacyjnym w roku 2011 z możliwością udziału wszystkich grup wiekowych. 

Ustalono, iż zarząd stowarzyszenia podejmie decyzje co do wielkości rozdysponowania kwot 

oraz dopracuje zasady kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania. W sprawie budżetu 

miała zostać podjęta uchwała (uchwała nr 10) przyjmująca, jednak w  wyniku dyskusji 

podjęcie właściwej uchwały nastąpi we wrześniu na następnym walnym zebraniu (zarząd 

stowarzyszenia ma jeszcze czas na wprowadzenie proponowanych zmian).  



W dalszym ciągu obrad przedstawiono zmiany w LSR, konieczne ze względu na realizacje w 

2010 roku Projektu Współpracy o nazwie Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego 

2010. Zmiany dotyczą przesunięcia środków w wysokości 22 000 zł z pozycji 

„Przygotowanie projektów współpracy” do „Realizacja projektów współpracy”. Zmiana ta 

jest konieczna w celu złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. (uchwała nr 5, zał. 9) 

Następnym punktem programu było omówienie przygotowanych wniosków PO KL. Pani 

Kinga Huber-Mazurczak przedstawiła w formie prezentacji wnioski, które zostały złożone do 

WUP 26 maja 2010 r. oraz wnioski które są w trakcie przygotowania. (prezentacja załącznik 

8).  

Podobnie jak POKL zostały zaprezentowane projekty współpracy. Pan Mieczysław Bździuch 

jako jeden z koordynatorów projektu również w formie prezentacji (załącznik 9) omówił 

ogólną ideę Liderowskich Igrzysk Zachodniopomorskiego, które będą realizowane we 

współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Działania z naszego województwa. Dodatkowo 

zostały rozdane informacje dotyczące zgłoszeń do rozgrywek. 

Następnie przewodniczący spotkania przypomniał o wskaźnikach z realizacji przedsięwzięć w 

ramach LSR.  

Wolnych wniosków nie było. Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował wszystkim za 

pracę na obradach i zamknął Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na tym protokół 

zakończono i podpisano. 

 

 

Sekretarz Zebrania     Przewodniczący Zebrania 

Mirosław Zarzecki      Zbigniew Łukaszewski 


