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Stolvarzyszenie - Lokalna Grupa Działania
*MIĘDZY oDRĄ A BOBREM"

Protokół

z posiedzenia zalządu stowarzyszenia _ Lokalna Grupa Działania Między odrą
a Bobrem odbytego w dniu 'l9 października 2015r.

PosiedŻen e ZarŻądu rozpaczą cŻegolz DosŻe Wiceprezes Zarząd| plowadzący pos edŻenje W

związku z n eobecnością PleŻesa Zarządu' który przywitał obecnych cz]onkóW Zarząd u i pŻedstaw ]

proponowany porŻądek posiedŻenia

1 Przyjęcie informacj] o dz ałalności stoważyszenja W latach 20]3-2015 do

prŻedstawienia na WZC w dnU 6'11'2015r'

2 Przyjęcie programu WZC W dniu 6'112015r.

3 PrŻyjęcie informacjidla Pana słodnika Czesława o n eprŻyjęciu nowyrh członków

4' Plzyjęcie Regulaminu Rady stowarzyszen a na WZc'
5' Podjęcie decyŻ]i o Żmiane opelatora obsłLrgującego pocztę internetową

6' Zapoznanje sę u ofeńą e]ektroncznego Systemu obsługi Wniosków'

7' Zwrot po]owy składki Ża rok 2015 dla gmn Bobrowice ] Dąbie

8 l le .p'cu/ Zg'o5lo1e no po'iÓd7er'Ll

Zarząd jednogłośnie przy]a_ł zaproponowany porŻądek obrad

W posiedzen u lcŻestniczyli Cz|ank'awie ZaŻądu zgodn e z ŻałącŻoną ]istą

Nastepn e orŻVstapiono do rea]izaci] prooramU posiedzenla'

Ad1
Członkowie Zarządu zapoznali się z projektem sprawozdania z działalności ZaŻądu w okresie

od WyboróW W 2013r do dnia dŻise]szego. jednakŻe ze Względu na Usta|en a ze spotkan a

ZaŻądu z wójŁam i burmistrzami gdz]e postanowiono Źe WZc odbędŻie się po 20 112015

ustaono Że do 5112015 jest czas na zgłaszan e uwag do pro]ektu sprawoŻdania PrŻy]ęcie

sprawozdania zalządl) na WZc nastąpj na następnym pos edzeniu ZarŻądu, w dniu

5.11.2415t.

Ad.2
Wobec zgłoszonego Wn]osk! na spotkaniu z Wójtarni ibulrnistrzami o przesunięcie termin!

wzc Ż61120]5 na po 2a112a15l Zarząd nie przyj proponowanego progran-]Ll zeblania



cz]onkóW Wobec pod]ęcia na poprŻedn m posiedŻeniu ZarŻądu Uchwały Vl/88/15o terminie
WZC W dn|u 6112015 poc]jęto uchwałę lx/89/15 o anLl owaniu poprŻec]nrej.

Za pod]ęc]em tej uchwały głosowało 3 czło|ków zaŻądu
Ad.3
zalząd przyją treść pisma do Pana CŻesława Słocln]ka W sprawe jego Żapytania Żgloszonego
na WZc w dniu 1909'2015 W sprawie prŻyjęcia nowych cŻłonkóW' zalząd zabaw ązd Biuro
LGD do wysłania odpowiedŻi psemnie'

Ad.4
Zarząd zapaz|d się z projektami regu]aminu Rady stowaŻysŻenia' W Wersji trac]ycyjnej i Ż

Wykorzystaniem eiektronicŻne] oceny Wn oskóW Wobec stanowiska ze spotkania z Wójtami i

burmistrzami w dni! 19.102015r o pracy Rady bez wspomagania elektronicznego, oraz
zg]oszonymi uwagam do pro]ektu ZaŻąd postanowił roŻpatrzec regu|amin na następnym
posiedzeniu.

Ad.5
Członkowie Zarządu Żapoznali się Ż pjsmern firmy sputn]k software sp'zo'o z Poznan a o
rezygnac]i tej frmy z prowadzen a poczty e ektronicŻnej StowarŻyszen a na swoiJn seMerŻe W
tej sytuac] stowarzyszen e będzle musiało poszukac nowego operatora poczty e]ektronicŻnej

obsługa strony nternetowe] stowarzyszenia pozostaje W c]a]szym cągu W Sputnik softWare

Ad.6
N]e rozwaŹano ofeńy wobec podjętej decyzji o nie stosowanie e]ektronicŻne] oceny wnioskóW.

Za

Ad. 7

Zarząd zapaznał sę Ż jnfolmacją Krerownika Biura LGD o wp]aceniu przez gmny Bobrowice
Dąbre składek cz]onkowskjch za caly rck 2015 W stycŻn]u bieżącego roku w związk| z
reŻygnacją tych gmrn z cŻłonkowsb/r'a W nasŻym stowarŻyszeniu Kierownik Biula ŻWrócił się
do zarŻąd| o roŻwaŻenie rnoŻ|Wości zwrotu połowy składek dla tych grnn Jest to łącŻnie

kwala 1227,15 zł' z cŻega da grnrny Bobrowice plzypada 475,65 zł a c]la Dąbia 751,50Ż]

dyskus]i ZarŻąd podjął uchwa]ę lx/90/15 o zwrocie tym gminom % sk]adkj wpłacone].

pod]ęcem lej uchwały głosowalo 3 cŻanków ZażąCJu.

Ad.8
W tyrn punkcie podjęto temat ŻWekszenia składki członkowskiej d]a gmn członkow
stowarzysŻenia Temat zosiał Żg]oszony na spotkaniu z Wójtami iburmistrŻam' Wobec

koniecŻnośc] posŻUkiwania środkóW na działalność StowarŻysŻenia W latach 2014 -2o2o'
Wobec ŻmniejsŻenia budŻetu stowarŻyszenia o całe dŻ]ałanja zw aza|e z Nabywanlem
Umiejętności ]Aktywizac]ą W Wyniku WspÓ nych ustaleń przy]ęto poŻiom składki W Wysokości

0.50 z] na rr]esŻkańca



W tej sprawe ZaŻąd pod]ą uchwałę IX/91/15 o zwiększen u sk]adki dla jednostek sarnorŻądu

z 0'30 zł na a'sa zl' z propozyqa podjęcia stosownej uchwaly przez wzc Zarząd wystT)i na

najbiiŻszym zebraniU'

zarząd zabawiązal Biuro LGD do przygotowania pisma do wójtów burmjstżóW w tej sprawje'

Była lo os_at.]ia qp'awa 'o7oat'ywa_a pl7F7 7dl7ąd na tyT posÓdzeniu'

Na tym protokol zakończono i podpisano.

Protokołował: Zenon obrał


