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PROTOKÓŁ 

 

z Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

 

Pyskowice, 20.05.2015r. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum. 

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta . 

3. Przyjęcie porządku spotkania. 

4. Przekazanie informacji o przyjęciu przez Zarząd nowych członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina 

Górnego Śląska”.  

5. Podjęcie uchwały odwołującej uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej na rzecz 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”. 

7. Sprawy bieżące. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie spotkania. 

 

 

 

Ad. 1 

Spotkanie otworzył Pan Prezes Stowarzyszenia, który stwierdził prawomocność obrad w 2-gim 

terminie. Obecnych na Walnym zebraniu było 32 osoby. 

Lista obecności ze spotkania – (załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Ad.2 

Prezes Stowarzyszenia zaproponował aby przewodniczącym zebrania została Pan Wacław Kęska,  

natomiast na protokolanta zebrania Panią Agatę Reich-Burek. Członkowie przyjęli propozycję 

jednogłośnie 32/0/0.  

 

Ad.3 

Przewodniczący spotkania Wacław Kęska odczytał porządek obrad i spytał, czy ktoś chciałby wnieś 

jakieś poprawki, nikt z obecnych nie miał żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie 

(32/0/0). 
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Ad.4 

Prezes Stowarzyszenia Pan Piotr Leksy odczytał treść Uchwały Zarządu nr 6/2015 (załącznik nr 2 do 

protokołu) w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna 

Kraina Górnego Śląska”. 

 

Pani Zdzisława Mróżek poprosiła o zabranie głosu i zgłosiła wątpliwości co do prawomocności 

dzisiejszego spotkania. Pan Grzegorz Ziaja oświadczył, że dzisiejsze spotkanie jest jak najbardziej 

prawomocne. 

Pani Elżbieta Wymysło poprosiła o wyjaśnienie dublowania głosów na dzisiejszym spotkaniu. 

Członkowie Stowarzyszenia przegłosowali (32/0/0) decyzję, że na Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia jedna osoba ma tylko jeden głos bez względu na pełnomocnictwa. 

 

Ad.5 

Pan Prezes Stowarzyszenia przedstawił propozycję odwołania uchwały w sprawie składek 

członkowskich. Wywiązała się dyskusja na temat który organ Stowarzyszenia będzie miał w swojej 

kompetencji zatwierdzenie składek członkowskich. W dyskusji głos zabrali Elżbieta Wymysło, Piotr 

Leksy, Zdzisława Mrózek, Zdzisław Kulej, Maciej Gogulla. Ustalono, że nad zmianami statutu będą 

obrady w kolejnym punkcie dlatego przystąpiono do głosowania nad uchwałą WZC nr 4/2015 w 

sprawie odwołania uchwały WZC nr 7/2014 Członkowie przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 28/1/3 

(Uchwała nr4/2015 załącznik nr 3 do protokołu). 

 

Ad.6  

Pan Prezes Stowarzyszenia przedstawił najbardziej istotne proponowane przez Zarząd zmiany w 

statucie: 

- przeniesienie kompetencji Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalania i zatwierdzania składki 

członkowskiej Stowarzyszenia na Zarząd, 

- poszerzenie obszar działania LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” o 4 gminy ( Kalety, Miasteczko 

Śląskie, Pyskowice, Zbrosławice), 

- doprecyzowanie definicji obszarów wiejskich, 

- uporządkowanie w Statucie praw i obowiązków członków Stowarzyszenia oraz ich odwoływania i 

powoływania, 

- wprowadzenie zapisów wynikających z RLKS. 

Wprowadzono również szereg zmian redakcyjnych związanych z uporządkowaniem kolejności 

zapisów. 

Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań do przedstawionego projektu zmian  Statutu. 

Pani Zdzisława Mrózek poprosiła o wyjaśnienie skreślenia zapisu dotyczącego wspierania działalności 

Stowarzyszenia w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Pan Maciej Gogulla 

poinformował, że zapis ten został jedynie przeniesiony do innego paragrafu. 

Pani Zdzisława Mrózek poprosiła o wyjaśnienie skreślenia zapisu dotyczącego przekazywania, 

udostępniania oraz sprzedaży majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków Stowarzyszenia, jego 

organów oraz pracowników. Pan Piotr Leksy poinformował, że skreślenie tych zapisów zaproponowała 

Kancelaria Prawna gdyż jest to dublowanie prawa polskiego. Pani Elżbieta Wymysło podtrzymała 
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zasadność skreślenia tych zapisów tłumacząc, iż kwestie te są szeroko uregulowane zarówno w 

przepisach prawa dotyczących zamówień publicznych jak i pozostałych przepisach regulujących 

działalność Stowarzyszenia. 

Pan Adam Binkowski zapytał jakiej wysokości składki Zarząd Stowarzyszenia chciałby przyjąć po 

zatwierdzeniu zmian Statutu na dzisiejszym spotkaniu. Pan Piotr Leksy odczytał proponowany projekt 

uchwały Zarządu w sprawie wysokości składek członkowskich.  

Na wniosek Członków Stowarzyszenia zmieniono również zapisy: o czasie 2-go terminu Walnego 

Zebrania w przypadku braku wymaganej liczby członków do podejmowania Uchwał oraz 

doprecyzowano sposób zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd.  

Po wyczerpaniu wszystkich pytań przystąpiono do głosowania nad tekstem jednolitym Statutu 

Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków przyjęło stosunkiem głosów 31/0/1 Uchwałę WZC nr 

5/2015 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia (Uchwała nr 5/2015 załącznik 

nr 4 do protokołu). 

 

Ad.7 

Przewodniczący ogłosił przejście do spraw bieżących i wolnych wniosków.  

Pani Grzegorz Ziaja podziękował Członkom Walnego Zebrania za przyjęcie statutu Stowarzyszenia.  

Pani Elżbieta Wymysło zapytała czy do wskaźników w LSR będą się zaliczały osoby fizyczne. Pan 

Piotr Leksy poinformował, że nie ma jeszcze dokumentów regulujących to zagadnienie. 

Pani Katarzyna Ochman Sozańska poprosiła zebranych o uzupełnieni danych kontaktowych. Pan 

Adam Binkowski zgłosił propozycję stworzenia dokumentu regulującego wewnętrzną komunikacje w 

Stowarzyszeniu. Pani Iwona Filip poinformowała, że w trakcie tworzenia LSR stosowne dokumenty 

będą powstawać. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący zebrania podziękował Członkom Walnego Zebrania za przybycie i zakończył 

spotkanie. 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr 6/2015 z załącznikiem.   

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków nr 4/2015 

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków nr 5/2015 

 

 

 

podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania   podpis protokolanta Walnego Zebrania 

                    


