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W posiedzeniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia zgadnie z załączoną listą
obecnośc] oraz upełnomocnienj prŻedstawicie]e

Tematyka posiedzenia. zgodnie z zaproszeniami:

1 otwarcie Walnego Zebrania członkóW StowarzysŻenia'

2. Przyjęcie poŻądku oblad'

3 WybórPrzewodnic./ącego7eb.ania

4 Przedstawienie proponowanych zrnian w Lokalnej Strategii Rozwolu
Wynikających ze zmian spowodowanych Żmniejszeniem budżetu stowarzyszenia
a Żawańych w ŻalącŻnikach:
al. załączniku nr 3 do LsR P|an działań'
bl' załączniku nl 4 do LSR Budzet LSR
cI ' załączniku nr 5 do LSR Plan komunikacji

5' PreŻentacja zrnian w harmonogramie naboróW załączniku nr 2 do umowy
ramowej..

6' Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Harmonogran]L] naboróW.
7. Wolne wnioski i informacje

Ad' 1 otwarcie Walneqo zebrania członków stowarzyszenia.

Zebranie otworzył Prezes zaźądu Pan Ryszard Kozakiewicz' przedstawiając charakter

spotkania' mającego na celu przyjęcie zmian Wynikających ze zn']n]ejszenia kwot

dofinansowania nasŻego StowarŻysŻeaia alaz ustalenia WskaŹników rea]]zacji Planu

komunikacji' Konsekwencja zrnian W budŹecie jest również zmiana harmonograrl,]u

naboróW' Pan PreŻes poinformował zebranych ze zgodnie Z Warunkami umowy

ramowej mamy 60 dniowy terrnin przyjęcia tych zmian od daty podplsania umowy'

Ad' 2 Pfzyięcie polządku obrad.

Następnie pżystąpiono do przyjęcia proponowanego poęądku obrad'

W wyniku zgłoszenia autopoprawki do plogramu Walnego Zebrania cŻłonkóW
Zalząd oruz w związku z plopazyc]a Pana BurmistrŻa Piotra lwanusa, żeby

ptzez
punkt



Wolne Wnioskl ijnformacje Um eścić jako 4 po Wyboęe PŻewodniczącego, zalządza|o
głosowanie nad zmianami. W wyniku przeprowadzonego głosowania 34 głosamiza i 1

głosem przeciw plzyjęto następujący polządek obrad
1 ' otwarcie Walneg o Zeblal1 a CzłonkóW Stowarzyszenia.

2' Przyjęcie porządku obrad

3 Wybór Prlewodr cŻą(eło 7ebź^'a

4. Wo ne wnioski i informacje.

5. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wynikajacych ze zmian spowodowanych zmniejszeniem budżetu Stowarzyszen]a
a zawańych w zalącznikach:
al' załączl1lku nr 3 do LSR Pan dzjałań'
b/' zalącz|lku nr 4 do LSR Budżet LsR
cl załąazniku nr 5 do LsR P|an komunikacji'

6' Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian W LsR izałącznikach'
7' Paezentac]a zmian W harmonogramie naboróW zalącznlku l1l 2 do umowy

ramowej.
B Podjęcie uchwały o zah'ierdzeniu Harmonogramu naboróW'

Po plzyjęciu wyżej przedstawionego prograrnu posiedzenja pŻystąpiono do jego
tealizacji

Ad. 3 Wybór PŻewodniczącego zebrania.

W dalszej części posledzenia przystąpiono do Wyboru PrŻewodnicŻącego Zebrania Prezes

zarządu stowalzyszen a zaproponował kandydaturę na Przewodniczącego Zebrania Pana

sławom]ra stańczaka Wiceplezesa Zalządu' w tym momencie Pan P]otr lwanus

Żaproponował na prowadzącego zebranie PreŻesa Pana Ryszarda Kozakiewicza. Pan

Prezes odmówił uzasadniając decyzję plzyjętym lozwlązaniein że zeblania prowadzą po

kolei członkowie Zalządu' Pan Sławom]r stańcŻak Wyraził Żgodę.W wyn ku głosowania

na Przewodniczącego Zebranja Wybrano Pana sławomira stańczaka''

Wyniki głosowania:

Udział W głosowaniU Wzielo 35 osób uprawnionych do głosowania'

Głosy za _ 35

Głosy przeciw - 0
WstŻymało się 0

Ad.4 Wolne wnioski iinformacje.

Jako plerwszy glos zabrał W tym punkcie Pan Burmiskz P]otr lwanl]s' kIóly zapyIał

d|aczego zaŻąd nie przyjął do dyskusji Wariant terminarza ogłaszania naborów z

kwotami zaproponowanymi na spotkaniu Zalządu z Wójtami iburmistzami W

Nowogrodzie BobrŻ. W dniu 24.a5.2016r a która to propozycja zakladała następujący

p|an naborów:



1 cee 1 i2 100% środkóW W podzia e 30% rok 2016' 60% rok 2a17, 1a%

rok 2018.

2 Cel 3 przedsiebiorcy 90% wlatach 2016 2018 w podzia e po 30% rocznie.

3' Ce] 4 grupy defaworyzowane wg uznania Zarządu'

Pan Prezes odpowiedział że zarząd rozważał plzedłożone propozycje ze spotkania

z Wó]tam] iburmistrzami, jednakże W ostatecznym lozrachunku proponuje pod

obrady Wzc wersje bezpieczniejszą d|a lea|izaqi zadań i ich lozliczeń plzez

UrŻąd MarsŻałkowski' przyjętą na posiedŻeniU Za.Żądu jednogłośnie'

Następnie Pan Robeń Milto wrócił do swoich uwag do statutu stowazyszenia Lokalnej

Grupy Działania Między odlą a Bobrem' które złożył na poprzednjm Walnym Żebraniu'

Plezes zarządu zapewnił że Wymienione uwagi pŻez Pana Roberta l\,4ilto będą

omóWione na posiedzeniu Zalządu' Niektóre z nich maja charakter techniczny a

istniejące zapisy W statucie rea|izują ducha tych propozycji' |nne zostaną

razpatrzone przez Zalząd i ewentualnie zaprezentowane na jednym z kolejnych

Walnych Zebrań członkóW stowarzyszenia W okresie od poprzedniego wzc czyli

od 5'04'2016 da dzisiaj zalząd zaabsorbowany był sprawami zw|ązanymi Ż

podpisaniem i leallzacja postanowień umowy lamowej

Dodatkowo Pan Piotr lwanus zapytał dlaczego zarząd nie Wysłał nasŻych

propozycji do konsultacji. I czy w tej chwili jest mozliwe jej zaprezentowanie. W

związku z brakiem takiej możiiwości został zgłoszony Wniosek pŻez Pana Henryka

Matysika o zaŻądzerle przerwy do 19'07 '2016l do godz. 10'00 i zobowiązano

Zalząd do Wysłania tych materiałóW Wszystkirn członkom stowarzyszenia'

Powyzszy Wniosek został poddany pod głosowanie w wyniku którego uzyskano:

Głosy pęeciw 1

Wstrzymało się _ 5

Wobec powyzszego zalządzono pęerwę do 19'al.2016l do godz' 10'00.

PŻewodniczący zebrania przywitał obecnych członkóW na drugjej częŚci posiedzenia

i potwierdził otrzymanie mateiałóW o których była mowa W pierwszej częscl pŻez

zebranych' PŻewodniczący plŻypomniał' że plzed plzeFNą zlealizowano pkt 4 Wolne

wnioskj i jnformacje i mozemy przystąpić do realizacji dalszej części porządku obrad'

prŻypominając Że znajdujeffy W punkcie 5 tegoż porządku tj.

Ad.5 Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strateqii Rozwoju



wynikających ze zmian spowodowanych zmniejszeniem budżetu
stowarzyszenia a zawańych w załącznikach:
al' załączniku nr 3 do LSR Plan działań'
b/' załączniku nr 4 do LsR Budżet LsR
cI' załączniku nr 5 do LsR Plan komunikacji'

Dla sprawnego prŻebiegu obrad Pan Prezes ŻapyIał zebraf,ych nad jaka wersją

podziału środkóW na nabory będziemy pracowa i' Zgłoszono aby plocedować nad

wersja WójtóW i burmistrzóW' Przewodniczący ŻarŻądŻjł glosowanie W którym

uzyskano wynik:

Głosy za _ 33

Głosy przeciw' 1

WstŻyrnało się _ 1

Wskazała na propozycje Ze spotkania Wójtów i burmistrzów z zalządem.

W związku z iym pzystąpiono do omóWlenia poszczególnych dokumentóW'

1' zmiany w Lokalnei strat€gii Rozwoju zapreŻentowane W wyciągu Ż LsR'

Zaprezentowane zmiany W LsR Wynika]'ą głóWnie ze zmiany kwoty

dofinansowania naszego Stowarzyszenia' Ponadto Żaproponowano Żmiany

korygujące błędy W LsR oraz korekty redakcyjne'

W trakcie ornawiania zmian W tabeli 15 ze strony 36 LSR, oprócz usunięcia

zapisów o finansowaniu przez LGD bezpośrednlo doradztwa /punkty 3'1'2'3'2'2l
Pan Adam Jasku]ski' zaproponował Wprowadzenie zmiany treści prŻedsięwŻ ęcia
2'1'1 na ' Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych' modemizacja' remont'

rozbudowa, wyposażenie oraz doposaźenie mieisc integracji społecznej i

obiektóW kulturalnych. Stosowne zmiany naleŹy dokonać też W innych miejscach

strategii i Planu działania odnoszących się to tej zmiany Wpisując treść: llość
wybudowanych placów zabaw, siłowni zewnętrznych. lIość zmodernizowanych,

wyremontowanych' roŻbudowanych miejsc integracji społecznei : obiektów

kulturalnych. llość doposaźonych lub nowo wyposażonych rozbudowanych

miejsc integracii społecŻnej i obiektów kulturalnych.

W wyniku głosowania plopozycja zmiany została przyjęta jednogłośnie 35

głosami Za. Następnie przegłosowano przyjęcie zmian w LsR' po uwzględnieniu

propozycji Pana Adama Jaskulskiego.

Wyniki glosowania przedstawiają się następująco:

Głosy za 35

Głosy pŻeciw _ 0

Wstrzymało się - 0



2' zrniany załączlriku nr 3 do LsR Plan działań.

Wa]ne Zebranie CzłonkóW W Wyniku głosowania pżyjęło załącznjk nr 3 do LSR Plan

działania głosami'

Głosy za _ 33

Głosy przeciw 1

Wstrzymało się _ 1

3' zmiana w załączniku nr 4 do LsR Budżet

Po przedstawieniu proponowanych zmian W budżecie wynikających ze zniany

Wysokości finansowania oraz usunięcia z tego załącznika tabe]i Podział środków

na lata iźródła wydatkowania, która jest tabelą opracowana pęez LGD a n]e

jest Wymagana prŻepisami dotycŻącyrri nowej perspektywy Unijnej'

W wyniku pęeprowadzonego głosowania przyjęto zmiany]

Głosy przeciw - 0
Wstrzymało się _ 0

4' zmiana za|ącznika 5 do LsR Plan komunikacii.

Zmiana panu komunikacji dotyczy określenia WskaŹnikóW rca|izacji zadań

określonych W tym planie, których nie mieliśrny zawańych W dokumencie

złożonym W grudniu 2015r. Dokonano tez pewnych korekt redakcyjnych tleści

zawartych w planie.

W Wyniku pŻeprowadzonego głosowania pzyjęto zmjany:

Głosy za _ 35

Głosy przeciw _ 0

Wstrzymało s!ę _ 0

Ad.6. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w LSR iŻałącznikach

Następnie przegłosowano przyjęcie uchwały 59/16 Walnego Zebrania członkóW z
dnia 14'07'2016r w sprawie wzyjęcia zmian w LsR i 3 Załącznikach do LSR.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie' (Uchwała W załączniku do protokołu)'

Ad.7' Prezentacja zmian w harmonogramie naborów załączniku fi 2 do

5



umowy ramoweJ.

W związku z plzy)ęclem podz]ału środkóW na nabory W Wersji ze spotkan]a

Ż Wójtami iburmistrzami harmonogram naboróW WnioskóW ]est zgodny z ta

Wersją p]anu działania'

Ad.8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Harmonogramu nabolów.

Następnje Przewodniczący zebrania ' Pan sławomir stańczak plzeprowadził

głosowanie nad podjęciem uchwały W sprawie przyjęc]a harmonogramu naborÓW

sla1owiącego /aląc/1ik fi 2 do Umowy lamowej

Uchwała Nr 60/16wa nego Zebrania członkóW stowaŻyszenia Lokalna Grupa

Działania Między odrą a Bobrem Ż dnia 14 |ipca 2016l W sprawie pŻyjęcia

harmonogramu naboróW została przyjęta jednogłośnie' (Uchwała W załączniku do

protokołu)'

WsŻystkie dokumenty plŻyjęte na Wa nym Zebraniu członkóW są załącz|ikafii

do protokołu

Na tym protokół ŻakońcŻono.

Protokołował: Zenon obrał: Przewodniczący Zebrania

slawornir stańczak

U^ ilrL


