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PROTOKÓŁ 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW „KRÓLEWSKIEGO PONIDZIA” 

Z DNIA 24.09.2021 ROKU 

 

W dniu 24.09.2021 roku o godz. 15.45 w Restauracji Mateo w Stopnicy odbyło się Walne 

Zebranie Członków „Królewskiego Ponidzia”.  

 

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) obecnych było 36 osoby. 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. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za rok 2020. 

4. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020, 

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020, 

c) udzielenia Zarządowi absolutorium, 

d) wyznaczenia kierunków działalności w 2021 roku, 

e) odwołanie członka Rady, 

f) uzupełnienie składu Rady. 

5. Sprawy różne  

 

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

Ponidzia”. Na Przewodniczącego posiedzenia Prezes Artur Cygan zaproponował Mirosława 

Rajtara, na protokolanta Renatę Nasieniak. W głosowaniu jawnym poparto jednogłośnie 

powyższe kandydatury. 

 

Przewodniczący posiedzenia Mirosław Rajtar przedstawił porządek obrad Walnego Zebrania 

Członków. Porządek został postawiony pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.   

 

Ad. 2. Mirosław Rajtar poinformował, iż protokół z Walnego Zebrania Członków z dnia 

19.06.2020 roku został zamieszczony na stronie internetowej LGD. W związku z powyższym 

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

Mirosław Rajtar postawił wniosek o przyjęcie protokołu. Protokół przyjęto jednogłośnie.  

 

Ad. 3.  Mirosław Rajtar poinformował, iż sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020 

został zamieszczony na stronie internetowej LGD. Sprawozdanie z działalności Zarządu 

„Królewskiego Ponidzia” zostało odczytane przez Ewę Satora. Sprawozdanie z działalności 

Zarządu „Królewskiego Ponidzia” przyjęto jednogłośnie.  
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Ad. 4.   

 

a) Przewodniczący Mirosław Rajtar postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 1/2021 

Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 24.09.2021r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu „Królewskiego 

Ponidzia” za rok 2020 (załącznik nr 3). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

b) Mirosław Rajtar poinformował, iż Sprawozdanie finansowe za rok 2020 dla 

„Królewskiego Ponidzia” zostało zamieszczone na stronie internetowej LGD.  

W związku z powyższym postawił wniosek o nie odczytywanie treści sprawozdania. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Mirosław Rajtar postawił wniosek o przyjęcie 

Uchwały  nr 2/2021 Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 

24.09.2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 

(załącznik nr 4). Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 

c) Przewodniczący Mirosław Rajtar poprosił Panią Bogumiłę Zawadę o odczytanie 

protokołu z Komisji Rewizyjnej. Na podstawie w/w protokołu członkowie Komisji 

Rewizyjnej zawnioskowali o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Przewodniczący 

Mirosław Rajtar postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 3/2021 Walnego Zebrania 

Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 24.09.2021r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi z działalności za rok 2020 (załącznik nr 5). Uchwałę przyjęto 

jednogłośnie. 

 

d) Przewodniczący Mirosław Rajtar postawił wniosek o przyjęcie Uchwały nr 4/2021 

Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia” z dnia 24.09.2021r.  

w sprawie przyjęcia kierunków działalności stowarzyszenia w roku 2021 (załącznik nr 

6). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

e) W związku ze złożeniem przez Dagmarę Bieniek pisemnej rezygnacji z pełnienia 

dotychczas powierzonej funkcji Członka Rady LGD „Królewskiego Ponidzia” 

(załącznik nr 7) przewodniczący Mirosław Rajtar postawił wniosek o przyjęcie 

Uchwały nr 5/2021 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.09.2021 r. w sprawie 

odwołania członka Rady „Królewskiego Ponidzia” (załącznik nr 8). Uchwałę przyjęto 

jednogłośnie. 

 

f) W związku z odwołaniem członka Rady, reprezentującego sektor gospodarczy z 

Gminy Tuczępy, konieczne było uzupełnieni składu. Mirosław Rajtar podał 

kandydaturę Roberta Jamrożego na nowego członka Rady, na co ten wyraził zgodę. 

Nie zaproponowano innych kandydatów. Poddano pod głosowanie kandydaturę 

Roberta Jamrożego i uchwała nr 6/2021 Walnego Zebrania Członków z dnia 

24.09.2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady „Królewskiego Ponidzia” 

(załącznik nr 9) została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 5.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Mirosław Rajtar zakończył 

posiedzenie Walnego Zebrania Członków „Królewskiego Ponidzia”. 

 

 

 

Renata Nasieniak  Mirosław Rajtar  

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


