
Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM 

 

Gąbin, 14 czerwca 2021 r. 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM odbyło się 

w drugim zaplanowanym terminie w dniu 14 czerwca 2021 r. o godzinie 1300 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Gąbinie.   

 W obradach udział wzięli Członkowie Stowarzyszenia wg listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do 

protokołu. 

 

Porządek zebrania przewidywał: 

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania Członków 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta 
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia 
4. Przyjęcie porządku obrad 
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej 
6. Zatwierdzenie protokołu z obrad Walnego Zebrania z dn. 24 września 2020 r. 
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności za 2020 rok 
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok 
9. Podsumowanie Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
10. Dyskusja 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia sprawozdania z działalności za 2020 rok 
b) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok 
c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok 
d) udzielenia absolutorium Zarządowi 
e) wysokości składek członkowskich od członków zwyczajnych Stowarzyszenia na 2021 rok 
f) przyjęcia planu pracy na rok 2021 

12. Sprawy różne i wnioski.  
13. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej 
14. Podsumowanie i zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

 

W zaproszeniu przewidziano drugi termin obrad na dzień 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1330, 

w przypadku braku połowy liczby Członków w pierwszym terminie obrad Walnego Zebrania (miejsce: sala 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15 (I piętro). 

Materiały będące przedmiotem obrad były dostępne na stronie internetowej LGD www.aktywnirazem.pl. 

W przypadku zastępstwa proszono o przybycie z pełnomocnictwem o następującej treści: „Niniejszym udzielam 

pełnomocnictwa Pani/Panu ……………………… w celu realizacji prawa głosu podczas obrad Walnego Zebrania 

Członków Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM w dniu 14 czerwca 2021 r. (data,  czytelny podpis)”. 

 

Ad. 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM otworzyła Pani 

Agnieszka Żukowska Prezes Zarządu Stowarzyszenia i dziękując za przybycie, przywitała zebranych uczestników 

Walnego Zebrania. 

 

Ad. 2. Pani Żukowska poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego i Protokolanta. Na 

Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Agnieszki Żukowskiej, innych kandydatur nie 

zgłoszono. Pani Agnieszka Żukowska nie zgłosiła sprzeciwu i zgodziła się przyjąć funkcję Przewodniczącego 

Zebrania. W związku z tym kandydaturę p. Żukowskiej poddano pod głosowanie. Jednogłośnie 

Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków została wybrana Pani Agnieszka Żukowska. Głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się nie było. 

Na protokolanta zgłoszono kandydaturę Pani Joanny Kieszkowskiej – Specjalisty ds. administracji, promocji 

i aktywizacji w Stowarzyszeniu LGD AKTYWNI RAZEM. Pani Joanna Kieszkowska nie zgłosiła sprzeciwu i zgodziła 

http://www.aktywnirazem.pl/


się przyjąć funkcję Protokolanta Zebrania. W związku z tym odbyło się głosowanie jawne. Pani Joanna 

Kieszkowska jednogłośnie została wybrana na Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

 

Ad. 3. Przewodnicząca Walnego Zebrania zgodnie § 25 Statutu Stowarzyszenia stwierdziła prawomocność 

posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w drugim 

terminie z uwagi na brak obecności co najmniej 50% (quorum) uprawnionych do głosowania w zaplanowanym 

pierwszym terminie obrad. 

 

Ad. 4. Pani Agnieszka Żukowska poprosiła zebranych o zgłoszenie uwag do porządku obrad.  

Wobec nie zgłoszenia uwag, Przewodnicząca Walnego Zebrania poddała pod głosowanie przesłany wraz 

z zaproszeniem porządek obrad. Odbyło się głosowanie. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli 

zaproponowany porządek obrad. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.  

 

Ad. 5. Przewodnicząca Walnego Zebrania poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji 

Skrutacyjnej. 

Do Komisji Skrutacyjnej zostały zaproponowane następujące osoby: 

1. Katarzyna Mikołajczyk – reprezentująca Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego  

(sektor społeczny) – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

2. Barbara Stępniak– reprezentująca Gminę Szczawin Kościelny (sektor publiczny) – Członek Komisji 

Skrutacyjnej         

3. Jan Rykalski – reprezentujący Gospodarstwo Rolne Jan Rykalski (sektor gospodarczy) – Członek  Komisji 

Skrutacyjnej 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Odbyło się głosowanie. Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto 

jednogłośnie. 

Ad. 6. Przewodnicząca Walnego Zebrania poprosiła zebranych o zatwierdzenie protokołu z posiedzenia 

Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 24 września 2020 r. 

Protokół został rozesłany pocztą elektroniczną. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół z Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 7. Pani Agnieszka Żukowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia – przedstawiła sprawozdanie z działalności za 

2020 rok. 

 

Ad. 8. Prezes Zarządu przedstawiła zebranym roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok. 

Pani Prezes na prośbę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 

2020 rok, w którym Komisja zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia 

z wykonania zadań w 2020 roku.  

Ad. 9. Pani Agnieszka Żukowska przedstawiła aktualne informacje dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju. W związku z koniecznością aktualizacji Harmonogramu planowanych naborów Pani Prezes 

poinformowała zebranych o zmianach jakie zaszły w Harmonogramie.  

Pani Prezes, poinformowała, że zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, regulaminem Rady LGD 

oraz procedurą oceny i wyboru operacji, Przewodniczący Rady wydaje opinie na prośby Beneficjentów dotyczące 

zagadnień związanych z podpisaniem umów o przyznaniu pomocy oraz realizacją i rozliczeniem operacji.  

Podsumowanie Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 10. Zgodnie z porządkiem obrad Pani Żukowska zaproponowała dyskusję nad przedstawionymi 

i przesłanymi pocztą elektroniczną sprawozdaniami. W dyskusji nie poruszono żadnych zagadnień. 

 

Ad. 11 Przewodnicząca Walnego Zebrania zgodnie z porządkiem obrad, odczytując poszczególne projekty 

uchwał, poprosiła zebranych o podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok. 



Przewodnicząca Walnego Zebrania Stowarzyszenia odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Uchwałę nr 1/WZ/21 ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęło jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Sprawozdanie z działalności stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i start, wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu) za 2020 rok. 

Przewodnicząca Walnego Zebrania Stowarzyszenia odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Uchwałę nr 2/WZ/21 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i start, 

wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu) za 2020 rok 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęło 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik 

nr 1 do uchwały. 

c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. 

Przewodnicząca Walnego Zebrania Stowarzyszenia odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Uchwałę nr 3/WZ/21 ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przyjęło jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

d) udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania zadań za 2020 rok. 

Przewodnicząca Walnego Zebrania Stowarzyszenia odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Uchwałę nr 4/WZ/21 ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania zadań za 2020 

rok Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania przyjęła jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

e) wysokości składek członkowskich od członków zwyczajnych Stowarzyszenia na 2021 rok 

Przewodnicząca Walnego Zebrania Stowarzyszenia odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Uchwałę nr 5/WZ/21 ws. ustalenia wysokości składek członkowskich od członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia na 2021 rok Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania przyjęła 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

f) przyjęcia planu pracy na rok 2021. Przewodnicząca Walnego Zebrania Stowarzyszenia odczytała projekt 

uchwały i zarządziła głosowanie. Uchwałę nr 6/WZ/21 ws. przyjęcia planu pracy na rok 2021 Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania przyjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. Plan pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem na 2021 

rok stanowi załącznik nr 1 do uchwały 6/WZ/21. 

 

Ad. 12. W punkcie „Sprawy różne i wnioski” zostały poruszone następujące zagadnienia. 

 

1) Pani Prezes poinformowała zebranych, że zgodnie z decyzją Zarządu, LGD będzie składać wniosek 

o zwiększenie budżetu działania LEADER w ramach PROW 2014-2020.  

Zakres proponowanych zmian w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki: 

 zwiększenie budżetu poddziałania 19.2 w ramach PROW 2014-2020 na operacje realizowane 

w ramach LSR o 527 000 euro 

 zwiększenie budżetu poddziałania 19.4 w ramach PROW 2014-2020 na koszty bieżące 

i aktywizację o 63 240 euro 

 zmiany wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktu dla celów ogólnych, celów 

szczegółowych i przedsięwzięć wynikające z podniesienia budżetu  

 zmiany w rozdziale poświęconym diagnozie obszaru w przypadku, gdy będzie taka 

konieczność 

 zmiany załączników do LSR w tym planu komunikacji, planu działania, budżetu, procedur 

wyboru operacji lub grantobiorców, itp. 



W ramach prowadzonych konsultacji dotyczących kierunków wykorzystania dodatkowych środków 

Prezes Zarządu poprosiła obecnych przedstawicieli różnych lokalnych środowisk o wyrażenie swoich 

opinii. 

Zebrane sugestie członków LGD:  

 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (pomosty, most na Skrwie Lewej, zagospodarowanie 

terenów rekreacyjnych), 

 premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (różne branże wg zgłaszanego zainteresowania),  

 projekt własny z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (m.in. oznakowanie 

turystyczne, pomosty pływające, zagospodarowanie turystyczne przekazanej LGD działki nad j. 

Białym w Gorzewie).  

Z uwagi na planowane do realizacji trzy kolejne projekty grantowe w 2022 r., LGD nie podejmie się realizacji 

projektu grantowego z zakresu Smart Village. 

Wniosek o zmianę LSR Lokalna Grupa Działania złoży do końca czerwca br. LSR zostanie zmieniona zgodnie 

z wskazówkami wynikającymi z przeprowadzonych konsultacji.  

 

Ad. 13. Zgodnie z porządkiem obrad Pani Agnieszka Żukowska oddała głos Przewodniczącej Komisji 

Skrutacyjnej, z prośbą o przedstawienie protokołu Komisji.  

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 14. Pani Agnieszka Żukowska serdecznie podziękowała wszystkim zebranym za przybycie oraz udział 

w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i zakończyła zebranie. 

 

 

 

Protokolant                     Przewodniczący 

         Walnego Zebrania                                Walnego Zebrania 

       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania                            Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

                         AKTYWNI RAZEM     AKTYWNI RAZEM 

 

                      Joanna Kieszkowska                           Agnieszka Żukowska 

 

 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Lista obecności. 

2. Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – podsumowanie.  

3. Uchwała nr 1/WZ/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok. 

4. Uchwała nr 2/WZ/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków  

i strat, wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu) za 2020 

rok. 

5. Uchwała nr 3/WZ/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. 

6. Uchwała nr 4/WZ/21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania zadań za 

2020 rok. 

7. Uchwała nr 5/WZ/21 w sprawie wysokości składek członkowskich od członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia na 2021 rok. 

8. Uchwała nr 6/WZ/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021. 

9. Protokół Komisji Skrutacyjnej. 


