PROTOKÓŁ
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW „KRÓLEWSKIEGO PONIDZIA”
Z DNIA 10.07.2018 ROKU
W dniu 10.07.2018 roku o godzinie 15:30 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku –
Zdroju odbyło się Walne Zebranie Członków „Królewskiego Ponidzia”.
Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) obecnych było 20 osób. W pierwszym terminie Walne
Zebranie nie osiągnęło statutowego quorum w związku z powyższym na drugi termin wyznaczono
godzinę 15:45, zgodnie ze Statutem „Królewskiego Ponidzia”.
Porządek obrad Walnego Zebrania przedstawia się następująco (załącznik nr 2):
1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) odwołania członka Rady składającego rezygnację
b) uzupełnienia składu Rady.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Ad.1 Prezes Artur Cygan przywitał wszystkich zgromadzonych członków „Królewskiego Ponidzia”.
Na przewodniczącego posiedzenia zaproponował Ewę Satora – Dyrektora Biura LGD, na protokolanta
Martę Strzelecką – pracownika LGD. W głosowaniu jawnym poparto jednogłośnie powyższe
kandydatury.
Przewodnicząca posiedzenia Ewa Satora przedstawiła porządek obrad Walnego Zebrania Członków,
który został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.
Ad.2 Ewa Satora poinformowała, iż protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 18.05.2018 roku
został zamieszczony na stronie internetowej LGD. W związku z powyższym postawiła wniosek
o nieodczytywanie treści protokołu. Wniosek zostały przyjęty jednogłośnie. Ewa Satora postawiła
wniosek o przyjęcie protokołu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.3 a) Sebastian Kiciński złożył do Biura LGD pisemną rezygnację z pełnienia dotychczas
powierzonej mu funkcji Członka Rady LGD „Królewskie Ponidzie”. W związku z tym
Przewodnicząca posiedzenia Ewa Satora postawiła wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie odwołania
go z członka Rady LGD. Uchwała nr 8/2018 Walnego Zebrania Członków z dnia 10.07.2018 r.
w sprawie odwołania członka Rady „Królewskiego Ponidzia” została przyjęta jednogłośnie.
Ad.3 b) W związku z odwołaniem członka Rady, reprezentującego sektor społeczny z Gminy Gnojno,
konieczne było uzupełnieni składu. Stanisław Wcisło podał kandydaturę Marii Płatek na nowego
członka Rady, na co ta wyraziła zgodę. Nie zaproponowano innych kandydatów. Poddano pod
głosowanie kandydaturę Marii Płatek i uchwała nr 9/2018 Walnego Zebrania Członków z dnia
10.07.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady „Królewskiego Ponidzia” została przyjęta
jednogłośnie.
Ad.4 W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych postulatów.
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Ad.5 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zebrania Ewa Satora zakończyła
posiedzenie Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia”.
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