
Protokół 

Z XIX Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

Sobótka,  14 listopad 2013 r. 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołano na podstawie § 20 ust. 4 i 8 Statutu i powiadomiono 

członków o terminie, miejscu i porządku obrad listami poleconymi lub w każdy inny 

potwierdzony sposób. 

Walne Zebranie otworzyła  Prezes Stowarzyszenia – Elżbieta Pasławska, która powitała 

zebranych i poinformowała, że powodem jego zwołania jest konieczność przyjęcia nowych 

członków w poczet członków Stowarzyszenia, podjęcia uchwały w sprawie zmiany LSR 

Lokalnej Grupy Działania „ Ślężanie”, podjęcia uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady 

Stowarzyszenia, podjęcia uchwały w sprawie zmiany  składu Rady oraz podjęcia uchwały w 

sprawie zmiany Zarządu. Prezes poprosiła aby na Przewodniczącego Zebrania ktoś z Sali 

zaproponował osobę, głos z Sali zaproponował na Przewodniczącego Zebrania osobę Pani 

Prezes, a na Sekretarza Panią Natalię Chmielowską, nie padły inne propozycje. 

Przewodniczącego i Sekretarza wybrano jednogłośnie. W wyniku głosowania na 

przewodniczącego zebrania wybrano Panią Prezes Elżbietę Pasławską. Przewodniczący 

Zebrania na podstawie § 20 ust.8  i listy obecności (25/78) stwierdził, że zebranie jest 

prawomocne do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący przystąpił do omówienia porządku obrad; przedstawił go zebranym.  

Zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad, który został doręczony członkom 

wraz z zaproszeniem. Uwag nie stwierdzono. Porządek Zebrania przyjęto jednogłośnie. 
 

Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad. 

Ad. 5 - Podjęcie uchwały XIX/01/13- w sprawie przyjęcia osób fizycznych i prawnych w 

poczet członków Stowarzyszenia „ Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, Przewodniczący 

odczytał projekt uchwały, zapytał czy są uwagi do projektu. Na wniosek Pani Elżbiety 

Pasławskiej poproszono o przedstawienie krótkich informacji na temat powodów  

przystąpienia nowych członków w poczet członków Stowarzyszenia. Każdy z wstępujących 

członków przedstawił krótką prezentację swojej osoby, prowadzonej działalności i motywu 

wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia.  

Następnie przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie „za”- głosowało  25 

członków, ,,przeciw” –  0 członków ,, wstrzymało się” – 0 członków. 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/01/13 w sprawie przyjęcia osób fizycznych i 

prawnych w poczet członków Stowarzyszenia zostaje przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 6, – Podjęcie uchwały Nr XIX/02/13 -  w sprawie zmiany regulaminu Rady 

Stowarzyszenia „ Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, Przewodniczący odczytał projekt 

uchwały. 

Przewodniczący zebrania zapytał czy są uwagi do projektu. 



Głos zabrała Pani Jolanta Zarzeka, która wyjaśniła zebranym powody dla których 

zaproponowała zmiany w regulaminie Rady. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie „za”- głosowało 26 członków, ,,przeciw” – głosowało 1 członków, ,, wstrzymało 

się” – 2 członków. W wyniku głosowania uchwała nr XIX/02/13 zostaje przyjęta. 

 

Ad.7 – Podjęcie uchwały Nr XIX/03/13 – w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia „ Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”. Przewodniczący odczytał projekt 

uchwały, zapytał czy są uwagi do projektu. Nie stwierdzono żadnych uwag. Poddano projekt 

uchwały pod głosowanie ,, za” – 28 członków, ,, przeciw” – 0 członków, ,,wstrzymało się” – 

1 członków.  

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/03/13 zostaje przyjęta. 

 

Ad.8 – Podjęcie uchwały Nr XIX/04/13 - w sprawie zmiany składu Rady Stowarzyszenia „ 

Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały podkreślając, że rezygnację złożyły Pani Dorota 

Piszczałka oraz Pani Justyna Pollak  i zapytał czy są uwagi do projektu.  

Głos zabrała Pani Jolanta Zarzeka, pytając, czy wniosek o zmianę reprezentacji Gminy 

Jordanów Śląski  był sporządzony 28.03.2013r. Przewodniczący Zebrania potwierdził 

informacje zawarte w projekcie uchwały. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie „za”- głosowało 29 członków, ,,przeciw” – 0 członków „wstrzymało się” – 0 

członków 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/04/13 zostaje przyjęta. 

 

Ad. 9 – Podjęcie uchwały Nr XIX/05/13 - w sprawie zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia 

„ Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, Przewodniczący odczytał projekt uchwały, zapytał 

czy są uwagi do projektu. 

Poddał projekt uchwały pod głosowanie „za”- głosowało 29 członków, ,,przeciw” - 0 

członków „wstrzymało się” – 0 członków 

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/05/13 zostaje przyjęta. 

 

Ad. 10 – Wolne wnioski i zapytania 

. Omówiono harmonogram działań Stowarzyszenia „ Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

 

Ad.11. Zakończenie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto XIX Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków. 

 

Protokolant       Przewodnicząca Nadzwyczajnego  

Natalia Chmielowska           Walnego Zebrania Członków 

Elżbieta Pasławska 

 


