
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania
"MIĘDZY oDRĄ A BOBREM"

Protokół

z posiedzenia zarządu stowarzyszenia _ Lokalna Grupa Działania Między odrą a

Bobrem odbytego w dniu 27 stycznia 2016r.

Posiedzenre ZarŻądu roŻpocŻąl Prezes RysŻarcl KoŻakiewicz' ktÓry pżyłVltał obecnych człanków zalządu

i p'7edstaw'l ploponowany po'ląde,< posledŻel la:

'1. lnformacja dotycząca kwot rozliczonych W naborach wniosków W atach 2010 2015,

2' lnformacja dotycząca kosztÓw funkcjonowania LGD za |ata 2007 _ l półrocze 2015,

3' lnformacja dotycząca fnansóWW okresie Wsparcia PrŻygotowawczego lI pÓłrocze2015-04'2016r'

4' sprawy róŹne:

Zarz ąd lednogłośn]e przyją zaproponowany porządek obrad'

W posiedzeniu uczestniczy i Członkowie Zarządu w l;czbie 4 osób, zgodnie z załączoną listą obecności'

Ponadto uczestniczyli w posiedzeniu:

I Kierownik Bilra LGD - Pan Zenon

2. Asystentka Biura - PaniWeronika

Nasteonie przvstaoiono do realizacii praąramu posiedzenia.

Ad.1 Rozliczenie środków na nabory w latach 2007 _ 2013

Prczes Zalząda Ryszard Kozakiewicz poprosił o przedstawienie roziczenia środkóW na nabory

W latach 2007 - 2013 Kierownika Biura _ Zenona obrała

Ninjejsza tabela prŻedstawia ostateczne rozliczenie środków na nabory w latach 2007-2013:

obrał'

Kulikowska.

6 108 988 00 5 934 683,40 174304,64 41 l5 9T 15

2 907 120 00 2 483 265,93 423 AU,oT 368 19i a5 42

539 730.00 447 4aA A0 92 250,00 I] 82 91

776146 A0 524 781 50 251 964 50 l8 67 56

t0 332 584,00 I390 210,83 942 373,17 234 90,88

Pomimo, iż w oklesie 2007-2013, a właścWie 2a11-2014 kledy

przesunięc]a kwot z działań: Różnicowanie W kierunku działalnośc

odbywały s]ę nabory' robione były

nierolniczej oraz Tworzenie i roŻWÓj



rn]kroprzedslębiorstw na działania odnowa irozwó] Wsi ]rnałe projekty, które ceszyły się największyrn

za nteresowan em to |imit ostateczny pozostał bez zm an wynosi]: 10 322 584'00 zł'

W ostatnim naborze mieliśmy złożone wn]osk pżeu benefcjenióW na całą kwotę wyższą o 20a^' od

dostępnych środkóW

osiągn ęto Wskaźn k wykorzystania środków d|a wszystk]ch działań na poziomie 90,88% ijest to dobry

wynlk

sławomir stańczak - d aczego taki mały procent Wykorzystania środkóW przypadł na działanie Tworzen e

i roŻwój mikroprz edsiębiorshv oraz RóŻnicowanie W k]erunku działalności nierolniczej

Kierownik Bura _ uzyskalśmy informację z ARil\,4R ]Ż duzo wniosków zostało Wycofywanych przez

beneficjentÓW

stanisław Drobek proponuję Wystąpić do Dep. PRoW Ż prośbą o prŻesłanie poh,Vjerdzenia rozlicŻen]a

perspektywy w latach 2407 -2413.

Ad'2Informacja finansowa dotycząca kosztów funkcjonowania LGD za lata 2007 - I pótrÓcze 2015.

W pLlnkcje drugim posiedzenia Członkowie Zarządu zapoznali sę z przygotowa|a pŻez B uro LGD tabelą

dotycŻąca finansóW stowarŻyszen a w zakresie kosŻtÓW funkcjonowanja w perspektywie un jne] 2007 '20'13

lrzeczywisle roz iczenie do 30.06 2015r/

Po zapyianiach idyskusjiWszystk ch cŻłonkóW ZarŻądU usta]ono:

1. Wynajem biura poŻostac W nowej perspektyw e na tym samym poŻiornie tj 1 29411 zl lultolm'c'

2. obsługa finansowa księgowa pozostać W nowej perspektywie na tyrn samie poziomie tj'

1 000,00/rn c,

3' opłaty bankowe _ przejrzeć ofeńy bankóW isprawdzić które spełniałyby najkolzystniejsŻe Warunki

Pan stanjsław Drobek zaproponowała Bank spółdz]e czy Do rozważen]a W okresie beŻpośrednio

zw ąanym z podpisan em umowy z Urzędem ]\,4arszałkowskim'

4 ]nformacja o obszarze - w tej pozycj tabe]i Żnajdują s]ę min Wszystkie rnate|ały rekamowe

wydawnictwa itp

5 strona nternetowa którą obsluguje na dzisiaj firma sputn k _ naleŹy TozwaŻyc wypowjedzenie

umowy po lazmow e Ż Wójtem Gminy zaból Pa| s]awomir stańcŻak zaproponowała

udostępnienie serwera za ok' 200,00 złlrn_c'

szczegółowe tabe|e rozliczenia finanSoWe stanowją załącznik do niniejszego protoko]u

Ad.3 Informacja dotycząca finansów w okresie Wsparcia Przygotowawczego II półrocze 2015 -
04.2016r.,

Na okres prŻejściowy stowarzysŻenie otrŻymało środk] finansowe w ramach Wsparcia PrŻygotowawczego w

Wysokości' 132 000 00 zt plzy założen u prŻeŻ MR|RW']0 mies ęcznego okresu Wsparcia' od lpca 2015 do

kwieln a 2016

PowyżsŻa kwota Wp]ynęła W dwóch transŻach:

> Wrzesień 2015 dosta jśmy 92 400'00 zł czy|i 70ya kwaty bazowq'

> Luty 2016 dostaniemy pozostałq częŚc tj. 39 600'00 zł



Daje to Średnio kwotę 13 200'00 zł miesięcznie plzez|aczane na funkc]onowanie Biura siaramy się nie

prŻekraczac kwoty 14 000'00 Żł na koszty bieŻące/m c

Ad.4 sprawy różne.

W tym plrnkcje Zarząd omówi] następujące zagadnienia

1)' Plzyjęcia nowych członków i odpowiedzi na pismo Pani słodnik Mańy w tym zakresie:

cz]onkow e ZarŻądu, zapoŻnali się na posiedŻeniu w dniU 27 01 2016 z aktualną sytuacją dotycząca składu

członkóW naszego stowarzyszenia ireprezentaiywnośc sektoróW W posŻcŻegó nych gminach'członkach'

Jest to tym bardz]ej Ważne' Źe w ostatnim oklesie rezygnację złoży]o 2 członkóW Ż sektora gospodarczego'

W dwóch gminach' powodując zagrożenie nlespełn enia wymogóW zwlązanych Ż Wyborem LsR' który to

proces aktualnie przeb ega a jego efekty będą znane' jak zapewne Pan] Wiadomo około maja br

W powyzsŻe] syt|)aqi Zalząd postanowił odłoŻyc decy4e związane z przy]ęciem członków o których pisze

Paniw swo]m piśmie do czasu wzmocn]enia składu sektorowego członkóW W poszczególnych grninach ido
momentu WyborU LsR ŻłoŻonego przez nasŻe stowarŻ yszenie. ZarŻąd nie zamyka s ę na nowych cz]onkóW'

]ecz W chwjl obecne] najważniejsze sprawy zwiąŻane są Że spełn eniem Mw WarunkóW.

2)' Rejestraci i zmian w KRs statutu iŻmian w olganach stowarzyszenia'

Kierownik BiL]ra przedstawi] harmonograrn postępowanja z Wnioskamj do KRs o Wpis Żmany statutl]

stowarŻysŻenia' po WZc w dniU 17092015r' oraz wniosk]em dotyczącym zmian sk]adU organóW

stowarŻyszenia po WZc w dnia 26112a15r W dniu 11'01'2016r złoŻono poprawki iWyjaśniena do

wnioskuozrnlanęsiaiutuoraŻWp]snowychskładÓWorganówWdniL]1601.2016rPanPrezesbyłwsądzie

i rozmawiał na temat nasŻych wnioskóW' ktÓre po drobnej korekcie mają szanse być rozpatrzone do

10 42.2016t.

3) Wynagradzania członków zarządu

Pan Prezes pżedstawł Wstępną koncepc]ę Wynagladzanla członkÓW Zarządu W okres e nowej perspeklywy 'l
I

Jednym z rozwaŻanych pomysłów iest przYpisan]e każdemu cŻ]onkowi Zarządu koordynowanle wspolpracy 
l

stowarŻysŻenia z2 gminarri' co pozwolizawrzeć z kaŻdym umowę. Takie rozwiązan]e pozwol hWalfikowac I

koszty Wynagrodzeń do refundacji' co Pan PreŻes omówił róWniez w lozmowie W Dep PRoW' Przyjęce
jakiegokoWiek lazwiązania nasią]i ne WcŻeśniej niŻ po Wyborze nasŻego LSR i podpsan]u umowy -

z Urzędern l/Iarszałkowskim'

Ponadto cz]onkowie Zarządl) zapazna] sę z opinią prawną na temat repreŻentacji na wZC oraz

pos adanych głosach a także z uwagami Dep PROW do wn osku o wybÓr LsR'

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała] Weronika KUiikowska


