
Stolvarzvszenie _ Lokalna G rupa Działania
"MIĘDZY oDRĄ A BoBREM'

Protokół

z posiedzenia zarządu stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Między odrą
a Bobrem odbytego w dniu 22 czerwca 20j6t.

Pos]edzen e zarządu razpocz4 Prezes Ryszard Kozakiewicz' który przywjta] obecnych cŻłonków Zarządu
przedstawi] proponowany porządek pos edŻen a:

Zarząd jednogłośn]e przyją] Żaproponowany porządek obrad

1 omóWienie WskaŹnikóW W Plane działania załączniku do LsR
po korekce Podlecie uchwały W zakresie Żrniany Pjanu dzia]ania

2 Podjęcle uchwały dotyczące] nowego harmonogramu naborów

3' PrŻyjęc e korekt do panu kornunikacji będącego Ża]ącznikiem do

LsR W zakresie określenja wskaźn]kóW oceny rea iŻacji panu'

Podjęcie uchwały W tvrn zakresie'

4. Pfzy)ęcie zmian w procedurze rozpatrywania WnioskóW

grantowych Pod]ęcle uchwaly W tym zakresie'

5 omóWienie zmian w załączniku do LsR Budzet StowarŻysŻen a'
podjęcie uchwały W tym uakresie

6 Podjęcie uchwały o zwołan u Walnego Zebrania członków oraŻ

Llstalenie porządku WZc
7 Wolne wnloski

_ omÓWene sprawy naboru pracownika

Uczestniczący W posiedŻeniLl członkowie ZarządU przylę j porządek iednoqłośn]e
W posiedŻeniU uczestnlczyii cŻłonkowie ZarŻądLr w lczbie 5 osób' zgodrrie zza!ączoaą ]stą obecnośc '
Ponadto ucŻestniczył W posiedŻeniu:

1 Kerownik Biura LGD - Pan Zenon Obral..

Ad'1 omówienie Wskaźników w Planie działania zalączniku do LsR
po korekcie. Podjecie uchwały w Żakresie zmiany Planu działania'

Kierownik Biura LGD przedstawił zebranym poprawiony Plan dzialania będący załącznikiem nr 3 do

LsR cŻłonkowje Zarządu Wobec otrzymanych dokumentóW z WprowadŻanymi zmianam, W zakresie
kwot prŻeŻnaczonych na dofinansowania operacji oraz wysokości wskaźn ków' oraz omóWien]em ich
poprzednim posiedzen u zafząd| przysIąpil do głosowania nad przyjęciern zrnian irekomendowania
na Walne Zebranie Członków

Zarzad w głosowaniu' jednogłośn e, prŻyjął uchwałę ll//Vli 1o9/]6 W sprawe pruyjęcra poprawronego

Plan! dzrałania.

ACl.2 Podjęcie uchwały dotyczącej nowego harmonogramu naborów wniosków'

na

ich



W tym punkce Wobec przyjętych zrnan W harmonoglamie na poprzednim posedzeniu Zarządu,

Wynika]ących z prŻyjętego podziału środkóW na nabory W Wysokości średnio 8a]20 alaz uwag

zgłosŻonyoch przez Dep' PROW odnośne środkóW na sŻkoena dla pracowników benefic]entóW'

prŻy]ęto poprawiony harmonograrn panowanych naboróW Wn oskÓW

ŻarŻąd W głosowaniu jednogłośnie' przy]ął uchwałę lll lvl l 110 116 w sprawie przy]ęcia poprawlonego

harrrronogramlr naborów będącego załącznjkem nr 2 do urnowy ramowej'

Ad.3 Przyjęcie korekt do planu komunikacji będącego załącznikiem do LsR w zakresie

okreśIenia wskaźników oceny realizacji planu. Podjęcie uchwaty w tym zakresie'

Zarząd zapoznał s]ę z pŻedstaw]ona propozyc]a WskaŹnikÓW do Plan! komunikacji będącego

załączn kiem nr 5 do LSR. W wyniku dyskusj przyjęto wysokość tych wskaŹn]kóW zaproponowaną W

dokumence Przy]ęto róWn]eŻ k]lka poplawek redakcyjnych dokumentu Żaproponowanych prŻez Prezesa

W dyskusji rozwazano potrŻebę funkcjonowania stowarzyszenia na portalach spo]ecŻnośc owych

ZgodŻono się z taka potrzeba co jest na dzień dzrs ejszy swego rodzaju obowązkiern LJstalono aby V

przypadku zatrudnana osoby Ża pośrednictwem PUP a|e takŻe osoby na nollna]ny etat osoba ta

posiada]a umiejętności pos]ugiWania się iyrn narzędŻem

Zarząd w g]osowanju jednogłośnie, przy]ął Uchwałę l1l Ivll111 116 W sprawie pzy]ęcla poprawlonego i

uzupełnionego o Wskaźniki Panu kornunikacj będącego za]ącznikiem nr 5 do LsR.

Ad.4 Przyjęcie zmian w procedurze rozpatrywania wniosków gnntowych. Podjęcie uchwaly

tym zakresie.

cŻłonkowie ZaŻądu pa dyskusj] związanej Ż lnforrnacjami

zakrese procedur Żwiązanych Ż projektami grantowyrn], ae
obow ąŻUjących prŻep sów postanowil] nie rozpatryłVać

planowanego peMsŻego naborL] na projekty grantowe będzie

o Żmianie proponowane] przez [,4RRW \

brakern na chwilę obecną jakichkolwie

obecnie tego tematu. Ponadto wobe

leszcze czas na dokonanie zmian

Ad's omówienie zmian w załączniku nr 3 do LsR Budżet stowarŻyszenia' PÓdjęcie uchwały w

tym zakresie

członkowre zarŻądu Żapoznaisię ze Ztniaoam W budżecie stowarŻyszen a Wynikającym z aba:Żen a

kwoty dofinansowania WsŻystkich loka nych g(]p W konsekwencji zmiany wysokośc fjnansowania LGD

uległy zmianie Wańości W Pane dzia]ania prŻyjętym pżez Zarząd uchwa]ą ll/Vl/109/'16 oraz zapisy

dotyczące kwoi W samym LsR ' co do których to zm]an będzie pod]ęta uchwała' ZaEąd przy]ął róWnie

Wniosek kerownika o usunęcie Z Planu budżeiu tabei PodŻiał ś.odków na lata iŹródła wydatkowania'

klóra nie była obowiązkowym wzorem Wyn kającym Ż prŻepisóW dotycŻących tworzenia LsR a została

sh^/ożona prŻez nas. Ponadto Zarząd pfzyj{ infolrnację PreŻesa o ŻastrŻeŻen Ll Dep PROW na środk

na szkolenia pracownikóW prŻez przeds]ębiorcóW, gdŻe my rnie iśmy Żaplanowane srodki na konkursy\^

tym Żakresie środk te zostały prŻesunięte do pozyąi związaną Z nabolami na rozszerzenie

działa ności gospodarcŻe]

Zarząd W głosowaniu jednoglośn e, przyją] Uchwałę llllvll112116 w spraw]e przy]ęc a poplaWonego

BudŹetu będącego załącŻnikiem nr 4 do LsR oraŻ Usunięc]a labeli Pan czesław Słodnik zgłosił

propozycję o przygotowaniu nformac.]i dla grrin o poŻjomie fnansowan]a i raz| czania projektóW dia

grnin



Wobec zakończenia cŻęścl posiedzenia zw ązane) z pŻyjnrowanienr Żman W dokumentach będących

Żała.cŻnikami do LsR Zarza_d jednog]ośn e prŻy]ął uchwałę ll lv1I113116 dotyczącą akceptacj Żman

ł Żap<a'|_ sR 7wią7-n\cn 7 plzyjęt]ni cle;' e /.l ionon

Ad.6 Podjęcie uchwały o zwolaniu Walnego zebrania członków oraz ustalenie porządku Wzc

Po przy]ęciu Wszystkich zman które muszą zos1ac osiatecznje zatw eldŻane przez WZc' przyjęto

uchwałę o zwołaniu Wa nego Zebrana członkóW W dniu 14072016r na godŻ 12'00 W Sa|j

konferency]ne] UrŻędu Gminy w Zabarze z następu.]ącym proponowanym porŻądkem oblad

1' ot\rvarc e Wa nego Zebrania CŻ]onkÓW stowarŻysŻenia

2 PŻy]ęcie porŻądku obrad

3' Wybór Przewodn czącego Zebrania
4 PrŻedstawienie proponowanych zmian w Loka|ne] strateg i Rozwojlr Wynikającej ze

zmian spowodowanych zmniejsŻen em budŻetu stowazyszen a a zawańych W

Żałącznikach:
al. załączniku nr 3 do LsR P]an dŻrałań
b]. zalączniku nr 4 do LsR Budżet LsR
cl. załącznku nl 5 do LsR Pian komunikacji

5 Prezentacja zrnian W harmonogram e naborów za]ącŻniku nr 2 do L]rnowy ramowe]

6' Podjęcie uchwały o zahł erdzen u Harrnonogramu naboróW
7 Wo ne wniosk i inforrnacje.

W trakcje dyskusji przyjęto propozyc]ę aby WZC prŻyjęło 1 Lrchwałę o zmanie LsR iŻmenonych
Za]ączników araz aby wyznacŻyć jednocześnie ll termin w tym samyrn dnlu'
l]stalono rÓWn eż że do Wysyłanego zaproszen a nie będzierny załączac ca]ego LSR jza]ącznikó\

a tylko poinformujemy o ich og]oszen u na slronie inlernetowej stowarŻysŻenja zaprosimy d

Żapaznania z |mi alaz zgłaszania ewentua nych propozycji zmian'
Zarząd w głosowaniu jednoglośnie, przy]ął uchwałę lll Ivll114 116 w sprawie zwo]an a WZC ora
prŻy]ęc]a proponowanego programu'

Ad'7 wolne Miosłi - omówienie sprawy związanej Ż ogłosŻeniem naboru pracowników do biura

W zw]ąŻku Ż UŻyskaną nformacjąz Depariamentu PRoW w sprawie zasad zatrudnian a pracownikóW

kon ecznością dos1osowan a RegL]laminU BiUra do Wytycznych WskaŻanych w piśrnie PRoW Zarząd
postanowił og]os]ć ko]ejny nabór bez rozpatryWania złoŻonych ofeń

Zarząd ponadto zajął sę zmianami W przyjętym na poprŻednim posiedzeniu RegUlamine Bura LGI
Wobec zg]oszonych przeŻ Dep PRoW do jego niektórych ŻapisóW oraz brakóW opisóW stanowisk
WymogóW oraz procedury naboru pracown]ków. Po omówienjLr zastrzeŻeń Dep PRoW olaŻ zg]oszen]
Własnych ko.ekt, Zarząd ]ednog]ośnje przyjął uchwałę luVV115/16 W spraw]e przy]ęcia noweg
regu]amnu blura wraz z 6 załącznikani

Na tym protokół zakończono i podpisano'

PlÓtÓkÓłowŹt 7cnÓn abrał
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toWarŻysŻenia


