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Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania
"MIĘDZY oDRĄ A BoBREM"

Protokół

z posiedzenia zarządu stowarzyszenia _ Lokalna Grupa Działania Między odrą
a Bobrem odbytego w dniu 14 marca 2016r.

Posiedzenie ŻarŻądu roŻpocŻąl PreŻes RysŻald Kozakiewicz który przywitał obecnych człanków zalządu

i przedstawił proponoWany porŻądek posiedzenia:

1' lnforrnacja o postanow en ach KRs W sprawie rejestrac]i statu1u iWpisie nowych władz

3

4

stowarzysŻenia'

omóWienie UWag L-]rzędu N,4arsŻałkowskiego do stalllttl ]Wynikającej stąd konieczności dokonania

zrnlan w statucie,

Usta]enie terminU' miejsca porządku Walnego Zebrania członkóW pod]ęcie uchwaly'

lnne sprawy:

r' lnformacja na temat rozlczenla perspektryy 2407 2413,

7 ofeńy banków na obsługę bankową

'/ Rozpatrzenie ofeńY na prowadŻenle strony internetowei'

Zarząd jednog]ośnie prŻyją] zaproponowany porŻądek obrad

W pos edŻen u Uczestnlczy1i Czlonkawie Zalzaśu W liczbje 5 osób zgod|ie z za]ączo|ą jstą obecnośc .

Ponadto uczeslniczy I w posiedzeniu:

1. Kierownik Biura LGD - Pan Zenon obrał.

2 Asystentka Biura - PaniWeronika Kulikowska.

Ad.1 Informacja o postanowieniach KRs w sprawie rejestracji statutu i wpisie nowych władz

Stowarzyszenia.

Pan Prezes ornóWił otrzymane W lutym postanowienia KRs w sprawe wnoskóW stowarŻyszenia:

- Ż 29 09 2015r dotyczącego rejestracji zmian w statucie naszego stowarzyszenja,

- Ż 11a12016l dotyczącego Wpisu nowych Władz stowarzyszenia'

W przypadku pierwsŻego Wniosku stowarŻysŻenie otrzymało Ż KRs uwagi Urzędu l,4arsza]kowsk ego

dotyczące niektÓrych Żapisów' Po ŻloŻeniu wyjaśnień oraz Wycofan u się z wnioskiem o zmjanę

zapisóW s 19 ust 2 i8 sąd Wydał postanowien]e o Wpsaniu poŻostałych zmian do Statutu Zmany

wycofane zgodnie z nasza zapowiedzią Żostaną WprowadŻone na najbliższym Wanym Zebraniu

CzłonkóW' szczegóły dotyczące tych zmlan W ad'2.

W przypadku drugiego wniosku sąd dokonał wpisu nowych WładŻ stowarzysŻenia



Ad.2 omówienie uwag Urzędu Marszałkowskiego do statutu ikoniecznÓści dokonania zmian

UWag Urzędu lvlarsŻałkowskiego, które były zgłoszone do Wniosku z 29.0g.2a15l Żostały omóWione

plzez zaŻąd na posiedzeniu W dniu 27'01'2016l, zaakceptowane postępowan e dotyczące

wycafan a z WnioskóW spornych zap sów' co uczyn ono w dniu 1.02.2a1d Pismo Użędu
I\,4arsŻałkowskjego było dostarczone Wszystkirn obecnym członkom Zarządu na posiedŻeniu, jedynie

Pan cz. słodnik otrzymał skan pisma 10dn prŻed posiedzeniem w dnu dzisle]szym'

Zgodnie ze zgłosŻonymi uwagami koniecŻnym staje się dokonanie zmian W statucie, które Winny byc

dokonane W jak najsŻybszyrn moŻiwym terminie abyśmy mieli zgodność statutu z przep sami nowe]

perspektywy un jnej.

Członkowie Zalządu otrzymal projekt statutu Ż proponowanym zmianami l 9 zmjan / pŻed

posiedzenjem i na posiedzeniu n e Wn]eśli uwag przyjmując proponowane zrr] any 5 głosami za '

Zmiany proponowane zostały róWnjeż poŻytywn e Żaopin owane przez Dep. PRoW UM

Ad.3 Usklenie terminu' miejsca i porządku Walnego zebrania członków_ podjęcia uchwały.

w 
^!'/ 

ązku z koniecznoŚcią zwołania Walnego Zebrania CzłonkóW stowarzyszenja - Prezes Zarządu

prleds!lwil p'opo' owary polląde( posiedzeria'

1' Zarząd stowarzysŻenia ŻWołuje na dzień ( 4 lub 5 ) na godzinę 13'00 Wa ne zebranie członkóW

StowarzyszFnia

2' Zarząd proponuje następujący porządek obrad]

1' ot'łarce Walnego Zebrania członkóW stowarŻyszenia

2' Przyjęcie porŻądku obrad'

3. Wybór Przewod n iczącego zehrania'

4. Informacja Prezesa Zarządu o proponowanych Żmjanach W statucie stowarzyszenla

5. Dyskusja nad proponowanymi zmianam statutu.

6 Podjęcie uchwały W sprawie prz yjęcia zmian W statuc]e stowarŻysŻenia

7. Wolne wnioski i informacje

8 Zwedzanie Lubuskiego Centrum Winiarstr,va

Członkawie Zaźądu zapoznali się z proponowanym porŻądk ern obrad i ustalili Wstępnie telminarz' do

ostatecznego usta]enja w terminie do 18 03 2016r' po konsultacjiz Wójtaml i burmistrzami :

Walne Zebranie członkóW zostanie zwołane w terminie 4 kwietnia ub 5 kwietnra 2016r na godzinę

13 00 w s edzibie Lubuskiego Centrum W niarshr'r'aw Zabatze:

. PrzeWdziany obiad związany Ż tradycją Wielkanocną'

. W przerwie obrad ŻWiedŻanie Lu])uskiego Centrurn Winiarstvva wraz z przewodnikiem.

Następn]e przystąr ono do podjęcia uchwały'

Uchwała Nr 111/16 zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania Między odrą a Bobfem z dnia

14marca2016r.w sprawie zwołanja WZc została przyjęta jednogłośnie.

(Uchwała w załączniku do protokołu)



Ponadto Zarząd zobowiązał Klerownika Biura do zasięgnlęcia opin]i Radcy Prawnego W sprawie: podięcle

uchwaly w sprawie zmiany statutu, odwołania członków zarządu, Rady' Komisji Rewizyjnej oraz

rozwiązania stowarzyszenia wyfiaga bezwzględnej większości głosów' przy obecności co najmniej

połowy cŻłonków Walnego zebrania /statut stowarzyszenia s16 pkt.8/. Czy zapis dotyczy obecnych

członków na WZc / co najmniej połowy / czy Wszystkch członkóW

Ad.4lnne sprawy.

l. lnformacja na temat rozliczenia perspektyry 2007-2013.

Prezes Ryszard Kozakiewicz na ostatnim posiedzeniu zarządu Pa| Stan sław Drobek poprosił Biuro o

skierowanie plośby do Dep PROW dotyczącej informacji potwierdzającej roz iczenie perspektywy 2007

2413. Ptzez nasze StowaEyszenie

PreŻes zarządu poinformował' Że osobiśce roŻmawiał W Dep PRoW gdŻie uzyskał inforrnację' iż na dzień

dzisiejszy n e mogą Wystosowaó takiego pisma, obejmującego całoksziałt dz ałalnoŚc stowarŻysŻenia w

latach 2007 2a13. gdyż zamykaloby io drogę instytucjom uprawnionym do prŻeprowadŻenia kontroli

bądź audytu' stowaŻyszenje zaś / które samo ]est projektem unijnym / obow]ązu]e 5 ]etni okres

trwałości projektu' a Więc róWnieŹ Weryfikacji dokonanych roz]icŻeń

Pan sławomir stańczak zapytał czy posjadarny karty zamknięcia pro]ektu'

Kierownik Biura po]nformował wszysikich cŻłonkÓw stowarŻyszenia' Że njgdy nie były prowadzone kańy

zamknięcia pro]ektu przez Dep. PRoW W tych charakterze o którym mówił Pan W]cepreŻes Natomiast

stowarzyszenie LGD Między odrąa Bobrern zakończyło ostatni etap realizacji Żadań W poprzedn ej

perspektywie W czerwcu 2015r składając ostatni wniosek o płatnośc, któryjestjUŻ roŻliczony w

paŹdzierniku' Rozliczenie Wniosku o płatność ]est też formą poh,'/ierdzenia Wykonanja Żadania

wyn kająceqo Ż LsR.

ll' ofeńy banków na obsługę bankową'

Kierownik Biura poinfornował Zarząd, iŻzaslały Wysłane zapytania ofeńowe do czterech banków:

1 ' Bank BGZ BNP Par bas s.A' oddział w zielone] Górze'

2' Gospodarczy Bank społdzielczy GorzóW Wielkopolski oddzia] w Zielonej Górze'

3' Bank PKo BP l oddzialw Zielo|ej Gófze,

4' Bank BGK oddział w Zielonej Górze,

na prowadzenie rachunkóW bieŹących' obsługi internetowej obsługiW zakres]e pożyczek kredyiów'

Na dŻień dzis ejsŻy otrŻymaliśmy odpowiedź z bankóW:

1' Bank BGŻ BNP Paribas s'A' oddział W Zielonej GóŹe'

2' Bank BGK oddział w Zielonej Górze,



Najkorzystniejsze warunku otrzyma śrny Ż Banku BGŻ oddział w Zielone] Górze który proponu]ę

następujące indywidua|ne Warunk prowadŻenia rachunku bieŹącego:

'1 0 zł Ża oh'arcie i prowadzenle rachunku w PLN

2 0 Ż] Ża uŻywanie kańy debetowej przy transakc]ach beŻgotóWkowych na kwotę co najmn ej 500 zł

(]eś]i kwota jest niŻsza opłata Wynosi 5 zł)

3' 0 zł za Wpłaty i wypłaty gotÓWkowe W oddzlałach Banku,

4 a zl Ża pże ewy przez lnlernet'

5 0 zł za dostęp korŻystanie Ż bankowości telefonicznej'

6' 0 Żł za dostęp korŻystanie z bankowości internetowej (W tym Wydawanie i uŻywanie 1 tokena)'

7' 0 zł za rachunek lokacyjny / oszczędnościowy'

8' proste produkiu i usługj

Natomiast Bank BGK oddz ał w Z elonej Górze ploponuje następujące indyw dualne warunki prowadŻen a

rachunku bieŹącego:

] ' oh/,r'arcie rachunku bieżącego - bez opłat'

2 ]\,4iesięcŻna opłata za prowadzenie rachunku - opłata obniżona do kwoty 20 00 zł - gdzie było 40,00

zł'

3 l\,4 esięczna opłata Ża korzystanie Ż bankowości elektronicznej obniżona do ]0'00 zl nasze

stowarzyszenie nie korzystało do te] pory Ż tej funkcji.

4. Przelewy realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej- bez opłat'

5' Pozostałe opłaty i pfowiz]e zgadnie z lalyląopłat i Prowizjj BGK'

Po dyskUsj członkowie ZarządU usta]ii jednogłośnie' iż stowarzyszenie zamknie rachUnek w Banku BGK i

WsŻystkie pieniądze przenosimy do Banku PKo BP' a następnie otwieramy rachunek bankowy W Banku

BGZ BNP Paribas S.A' oddział w Z elonej Górze.

lll. Rozpatrzenie ofeńy na plowadzenie strony internetowej.

Ustalono:

a' zapozńać się z najkorzystnlejszą ofertą do przechowywania danych na seMerze (Pan Sławomir

stańczak zobowjązał się do przesłania oferty przedstawiającej Mw warunki do środy)'

b. PoroŻmawiać z f rmą sputnik o moŻ|iwości obniżeniu kosztóW' które mogą prŻedstawic do min mum,

WaŻne jest żeby ustalić ie]est miejsca na serweże.

Na ŻakońcŻenie posiedzenia Plezes zalządu iWiceprezes Zarządu przedstaw]li jeszcze kika spraw

organiŻacyjnych:

Prezes zarządu _ Ryszard Kozakiewicz: w dn:lu 11 rnalca 2016r' odbyło się spotkanie ŻarŻądu Lubuskiej

S ec] LGD W su]ęcinie z prczesafii LGD z naszego województwa spotkanie odbyło się ze Względu na

niepokojące informacje dotyczące finansowanja strategi przygoiowanych prŻeŻ Lokalne Grupy Dz ałania'



Przedstawiciel Lubuskiej secl Grupy Roboczej ds. LEADER, Leonard Pietrow przedstawił głóWne

informacje:

; zakończenie wyboru LsR nastąc] nie najpóŹn ej 2 mies ące od dnia akceptacji urnowy partnerst\'a t]

23 rna:]a 2a1$ w tym ocena LsR ma się zakończyć do końca marca 2016 roku, podpisanie umóW

do końca maja 2026 roku' p]efusŻe nabory juŻ w czeMcu 2016 roku'

> W ska]i kraju moŻe brakowac ok 7'15% funduszy na rea izaqe zaplanowanych stlategii;

> W wojewódŻtwe ll]bllskim ŻłoŻono strategie z ogó|nym budżetem ok' 26 755 m n euro, dostępne

środkito ok 24 913 mln euro (brakl]je Więc ok' 1 842 mln euro)

W związku z powyższymi wytycznymi Lubuska s eć LGD prŻygotowała następUjące stanowisko:

'W określonych grupach funkcjonujemy od 2008 roku, znamy potencjał naszego regionu i

obejmujemy wsparciem wszystkie samorządy naszego województwa' Wykluczenie jednej grupy Ż

dofinansowania spowoduje dysproporcje rozwojowe w naszym regionie. Dlatego prosimy o

solidarne obniżenie dofinansowania dla każdej grupy, aby wszyslkie 10 organizacjI mogło wdrażać

opracowane Lokalne strategie Rozwoju''' które Zażąd Lubuskiej sieci LGD przedstawi Dyrektolow]

Depańamentu ProgramÓw obsŻarÓW Wiejsk ch' PanU Józefowi Giemzie'

zaŻąd slawaŻyszenia pżyjął nforrnację PreŻesa i zaakceptował nie wnosząc uwag'

Kolejnym ternatem ucŻestników spotkan a było ŻorganiŻowanie sŻkolenia dla prŻedstawcie i lubuskich LGD

z zakresu funkcjonowania organów decyŻyjnych i prowadŻenia doradzh^/a da beneficjentóW: W wyniku

dyskusji ustaono keść pisma skierowanego do Regionalne] KsoW z proŚbą o sfinansowanie takiego

szko]enia GdŻie ŻasUgerowano dwa tematy szko eń:

1' Zasady funkcjonowanla organu decyzyjnego oraz metodyka oceny iWyboru operacji (grantóW) do

finansowania.

2 N,4etodyka doEdzbr''/a dla potencjainych wnioskodawcóW, wsparce przy opracowan u projektu'

wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu

Ponadio W dn u dzisiejszym Wpłynęło pismo od Pana stanisława Drobka z prośbą o przedstawienie zakresu

obowiąŻkóW prŻyslugujący WykonywaniL] pracy przez skar|fi)ika Zarządu stowarzyszen a

Wiceprezes zarządu - sławomir stańczak:

Pan W]cepreŻes Zarządu przedstawił swoje zastrzeŻenia iwątpliwośc co do trybu komunikacj porniędzy

pracownikami Biura a członkam ZaŻądu' określono następujące oczekiwania czło|ków zaŻądu:

. WsŻelka otrzymywana poczta z ze\y|ątŻ dotycząca funkcjonowan a siowarzysŻenia mus być

przekaŻywana na bieŻąco członkom Zarządu drogą @,

. Zarząd musi być po nformowany o kolejnym spotkaniu nie mnią niŹ 10 dni przed p anowanym

posiedzenlem.

Paezes zaeądu wobec zaobserwowanych niedoskonałościW fllnkcjonowaniu' do1yczących procedur

postępowan a' w lym komunikacji chcę poinformować cŻłonkóW Zarządu o chęci uregulowan a

wszystkich Żasad dzidan|a zalządu W prŻygotowywanym regu]arninie pracy Zarządu stowarzyszenia

który zostanle prŻedstawiony na następnym posiedŻeniu



Pan W]ceprezes zgłosił róWnież Wątp|wośc dotyczące]

. Strona internetowa

' 
KosztÓW serwer - zasugerowa] Żnalezienie firmy która śWiadczy]aby ta usługę taniej niŹ

firma Sputnik,

> aktlalzacja - dokonuje pracownik biura LGD,

> zmiana strony inlernetowej.

. Kslęgowość'

Pan Prezes poinformował Pana Wiceprezesa że tą kwestię omawano na poprŻedn m

posiedzeniu ZarŻąd! w dniu 27 '01'2a16l gdzie ustalono:

1. obsługa finansowa księgowa - poŻostać ma W nowej perspektyw e na tym samie poziom]e tj.

1000,00/m_c' tak jak Żostała wynegocjowana prŻeŻ Kierown ka Biura

. Czynsz.

2 Wynajem biura - pozostać ma W nowej perspektywie na tym samym poz]om e lj' 1294'71 zl

brutto/m-c' tak jak Żostala Wynegocjowana plzez Kierownjka Biura

Na zakończenie pos]edzen a Prczes zalządu podz ękował wszystkim Ża plzybycie i Ża udział !V obradach

oraz dokonał zamkn ęcja obrad Zarządu stowarzysŻenia LokaLnej Grupy DŻiałanja MiędŻy odrąa Bobrem.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołow2ła Weronika Klr ikowska

ASY

Weroni

BIURA

uslw


