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PROTOKÓŁ 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW „KRÓLEWSKIEGO PONIDZIA” 

Z DNIA 05.10.2016 ROKU 

 

W dniu 05.10.2016 roku o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Solcu – Zdroju  

odbyło się Walne Zebranie Członków „Królewskiego Ponidzia”.  

 

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) obecnych było 40 osób. W pierwszym terminie 

Walne Zebranie nie osiągnęło statutowego quorum w związku z powyższym na drugi termin 

wyznaczono godz. 16.00, zgodnie ze statutem „Królewskiego Ponidzia”. 

 

Porządek Walnego Zebrania przedstawiał się następująco (załącznik nr 2): 

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. 

3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Rady. 

4. Sprawy różne  

 

Ad. 1. Prezes Artur Cygan przywitał wszystkich zgromadzonych członków „Królewskiego 

Ponidzia”. Na Przewodniczącego posiedzenia Prezes Artur Cygan zaproponował Jacka 

Balickiego, na protokolanta Katarzynę Szczukiewicz – Kalużną. W głosowaniu jawnym 

poparto jednogłośnie powyższe kandydatury. 

 

Przewodniczący posiedzenia Jacek Balicki przedstawił porządek obrad Walnego Zebrania 

Członków. Porządek został postawiony pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.   

 

Ad. 2. Jacek Balicki poinformował, iż protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 

21.04.2016 roku został zamieszczony na stronie internetowej LGD. W związku z powyższym 

postawił wniosek o nie odczytywanie treści protokołu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie protokołu. Protokół przyjęto jednogłośnie.  

 

Ad. 3.  W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Rady Pan 

Jacek Balicki poprosił o stosowne wyjaśnienie Pani Ewy Satory. Zmiana dotyczyła § 8, ust. 3, 

pkt. e. Wcześniejsze brzmienie „osoby fizyczne, osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe 

i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którzy mają miejsce zamieszkania lub 

siedzibę w gminie, w której ma miejsce zamieszkania członek Rady lub ma siedzibę podmiot 

będący pracodawcą członka Rady” zmieniono na  „osoby fizyczne, osoby prawne, kościoły i 

związki wyznaniowe i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którzy mają miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w miejscowości, w której ma miejsce zamieszkania członek Rady 

lub ma siedzibę podmiot będący pracodawcą członka Rady”. Ze względu na gminę w której 

zamieszkują obydwaj członkowie Rady przynależni do sektora publicznego, w sytuacji oceny 

wniosków składanych z w/w gminy nie spełniony by został parytet sektorowy. 

Przewodniczący Jacek Balicki postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 5/2016 Walnego 
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Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 05.10.2016r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Pracy Rady (załącznik nr 3). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

Ad. 4. W sprawach różnych Pani Ewa Satora poinformowała o zawieszonych na stronie 

internetowej LGD dokumentach do konsultacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.  

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach podejmowania działalności 

gospodarczej zaprosiła na szkolenia, organizowane przez LGD, oraz na bezpośrednie 

konsultacje w biurze, co zapewni dobrą jakość składanych do LGD wniosków. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Jacek Balicki zakończył 

posiedzenie Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia”. 

 

 

 

Katarzyna Szczukiewicz – Kalużna    Jacek Balicki 

……………………………………….   …………………………………… 
podpis protokolanta         podpis przewodniczącego 


