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Protokół

z posiedzenia zarządu stowarzyszenia _ Loka|na Grupa Działania Między odrą
a Bobrem odbytego W dniu 28 Września 2015r.

Posledzenie Zarządu rozpaczi GŻegalz Doszel Wiceprezes zaŻądu' p(owadząĆy posiedzen e W

związku z nieobecnością Plezesa zalządu' który pruywitał obecnych członkóW Zarządu i przedstawił

proponowany porządek posiedzenia:

omóWien]e wniosku z Walnego Zebranla członkóW o Żwołan u WZc
sprawozdaWcŻo-WyborcŻego
Zapytanie Pana Cz słodnika na WZc dotyczące nieprŻyjęca nowych członkÓW
lnne sprawy Żgłoszone na posjedŻeniu'

Żarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad'

W posledŻen u Uczestniczyl cŻa|kawle Zalządu' zgodn]e z za]ączoną listą

Nasteonie pżVstap ono do rea]izacii oroorarnu posiedŻenia

ad.2
W tym punkcie programu Zarząd rozpatrywał następujące sprawy:

1. Wniosek Pana czesława słodnika dÓ Zarządu o Wyjaśnienie powodu n eprzyjęcia do

stowarzysŻen]a WsŻystkich kandydatów na nowych cz]onkÓw rekomendowanych przez niego

1.

2
3

Ad. 1

cĄa.kaw e Zarządu rozpatrywa i Wniosek zg]oszony na Walnym Zebraniu członków dotyczącym

ŻWołania następnego sprawozdawczo-Wyborczego WZC w moż]iwie na]krótszym termne W

Wyniku dyskusji nad prograrnem merytorycznym Zebran a oraz potrzebami wyn]kającymi z

telminarza przygotowĄ/Wania dokumentóW związanych z LsR postanowiono co następu]e:

1 Zwo]ać wZC na dzień 6.11.2015r na godzinę 12.00. Program sŻczegółowy Żostan e

przyjęty na posiedzen]u zalządu w dnju 19'102015r

W powyzszei sprawie podjęto uchwałę Vllu88/15' za przyjęciem ktÓrej głosowało 3 członkóW

zaŻądl)



i Panią [lańę słodnik

W te] kwesti zaŻąd podtrzymał swoja WcŻeśn ie] szą decyzję która wynika z potrzeby

bLldowania zróWnowaŻonej struktury członkoskiej w każdej z gmin członkóW tyrn bardziej

Że W nowej perspektywie fnansowej takie są Wymogi Unij. Natomiast przyjęcie

rekomendowanych plzez Paf]a słodnika Paną 
^,4ańę 

Słodnik kandydatóW generainie z
gminy ZabÓr która i tak posjada juŻ obecnie Więcej członków niŹ poŻostałe gminy nie jest

rozwąŻaniern najlepszym na dŻień dzisiejszy. Ewentualne rozpatEen em tych dekaracji
pow]nien Żająć się nowy ZarŻąd ZaŻąd zobowiąŻal Kierownlka Bura LGD do

przygotowan a odpowiedzi na Wniosek' W której zostanie przedstawona wniosko(]awcy ae
również Wszystkrm członkorn stowarŻysŻenia struktura cŻłonkowska na dz|eń ŻloŻen a

dek]aracjl i paźdz]ern]k 2015r. po pozyskaniu członkóW ugodnie z potrzebami Wynikającyrni

Ż nowej perspektywy

Ad.3

1. Zażąd posianowił Żaprosić wó]tóW i burmistżÓw na spotkanie Ż Zarządem dotycŻącym

zagadnień zwiąŻanych z fnansowaniem działalności LGD W nowej percpektywre W

kontekście pomysłów zgioszonych na spotkaniu W dn]u 03.072015r oraz nąb)izszym wZC
na którym wybierane ma]ą być nowe w]adŻe stowarzyszenia Zarząd zobowiąŻał Biuro LGD
do prŻygotowania informacji na temat finansóW w nowe] perspektywie finansowe], które sA
znane na dzień dz siejsŻy

Zarząd proponuje termin 19.10.20'15 godz. 13.30 w Bojadłach

2 Zarzą.J padją decyzję o następnym posiedzeniu w dniu 19.10.20'15r o godz. 16_00 w
Bojadłach, po spotkan]u z wójtami i burrnistrzarn]'

Proponowany porządek posiedzenia:

1 Przyjęcie informaqi o działa noścr stowarzyszenia W ]atach 20132015 do prŻedstawienia

na WZC w dniu 6 11 2015r.

2. Pży]ęcie programu WŻc w dnlu 6'11'2015r

3' PrŻyjęce ]nformacji o nieprzy]ęciu nowych członkóW.

4' Pfzy)ęcie Regularninu Rady s1owarzyszenia na WZc.
5 Podjęce decyŻj o zmianie operatora obsługującego pocŻtę internetową

6. Zapoznanie się z ofertą elektronicŻnego systernu obsługi Wniosków

7. Zwrot po]owy składki za rok 2015 dla gmin Bobrowice i Dąbie

8 lrre sp,31ry7 Tgloslone 'ra posiadzeniu

3' zarząd zapaznał się z pismenr Polskiej s]eci odnowy i Rozwoju Wsi W sprawie ulęcia projektu

''TworŻenie Siecl NajciekawsŻych Wsi W Polsce" w LsR i Wsparcie Zaborlr i Trzeblechowa'

które pretendują do Sieci zarŻąd przyjął stanowisko Że zafów|a zab& )ak 1TżebiechóW
z racji członkosh/Va w LGD będŻie mógł realizowac Żadania' które przyczynią się do

wypełnienia WarunkóW koniecznych do przystąpien a do siec] Biuro przygotuje odpowiedŹ W

tym zakresie do PSORW



zażąd z pawadów jak W Wyjaśnieniu da Pana słodn ka nie rozpatrywał 4 kolejnych

oek a'ac] o czlon1oŚh^/o w srcwar/ys,,e1iL

Była _o osTatnia sprawa rozpatrywana p-7ez za'ząd ra iyn posiedzeniu

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: zenon obrał


