
Stowarzvszenie - Lokalna Grupa l)ziałania
'MIĘDZY oDR_Ą A BoBREM'

Protokół

z posiedzenia zarządu stowarzyszenia _ Lokalna Grupa Działania Między odrą
a Bobrem odbytego w dniu 05 listopada 2015r.

Pos edzen]e Zarządu rozpacz4 Grzegalz Dosze] WicepreŻes Zażąd|' p(awadzący posiedzenie w

Żwiązku z nieobecnością Plezesa zalządu, który przywitał obecnych członkÓw Zarządu i przedstawi]

proponowany porządek posiedzenia:

1 Plzyjęcie informacji /sprawozdania/o działa]ności stowarŻysŻenia w atach 2013-

2015 do przedsiawienia na WZC w dniu 26.11.2015r.

2' Przyjęcie uchwa]y o skróceniL] kadencji organów stowarzyszenia

3 Podjęc]e uchwały o zwołaniu prograrnie WZC W dnju 26 1-l 2015r na godz'

9.00.

4 Podjęcie uchwał o przyjęciu nowych czlonkÓW do stowarzyszenja'
. l_ne sp awy /9 osro re nd posredzer u.

ZarŻąd jednogłośnie pŻ yjął zaproponowany poEądek obrad'

W posiedzeniu ucŻestniczyli cżankawie Zarządu zgodn e Ż za]ączoną lstą

Nastepn e przvstapiono do realizaci prooramu posiedzenla

Ad.,t

Cz|onkowie zalządL) zapoznali się z projektem sprawozdania z dŻałalnoścj ZarŻądu W okrese

od wyboróW W 2013r do dnia dŻ s ejszego' nie Wnosząc uwag do przygotowanego plojektu

przez Biuro LGD. Postanowiono przedłoŻyć sprawozdanie na WZC'
W tym zakresie podjęto uchwałę 

'92115 
3 głosami za pŻyjęciefi1

Pro]ekt sprawozdania stanow załącznjk do niniejsŻego protokołu'

Ad. 2

zaŻąd ornÓwił sytllację stowarzyszen]a wobec nowe] perspektwvy finansowej UE oraz

związaną z koniecznoścją podania składu Rady stowarzyszenia do wniosku o Wybór LsR
Wobec p2yjętych zmian w statucie' W którym Żwiększono skład Rady z 12 do ]5 cŻłonków

istnie]e koneczność Wyboru nowej Rady zaŻąd Widzi teŻ konieczność zmian w innych

organach stowarzyszenia które od pewnego momentu ma]ą niepełae składy W tej sytuacji

zażąd zaproponi)e na najb iŻszym WZc skrócenie kadenc]i wszystkjch organów iWybór



Ad. 3

Zarząd przyjł uchwałę X/94/15 o zwołan u sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zebranja

CzłonkóW W dniu 26.1'l'2015r na godzinę 9.00 W sal UĘędu Grniny w Zaborze' Za podięcieBr

tej uchwały głosowa]o 3 cŻa|ków zafządl)

nowych Ma to uzasadn enie róWn]eŻ

pocŻątku nowe] perspektywy W 1ym

Za podjęciem tej uchwały głosowało

Na tym protokół zakończono i podpisano'

Protokołował 7enon obrał

W potrzebie udziału nowych osób w realzacji zadań od

zakrese podjęto tlchwa]ę x/93/15

3 członkóW Zarządu

Ad.4
W zwązku ze złoŻeniem deklaracji członkowsk]ch z gmin W których nle posiadarny

wystarczającej iczby członków W poszczegó nych sektorach Zarząd postanowił rozpatrzeć

poŻytywnie dekaracje stowarzysŻen a Grn na Wspołpraca Rozwój z gminy Nowogród Bobrzański

oraz Pani Arisy JaŻ Ż grniny ŚWidnica

W 1ym zakresie podjęto uchwałę )U95/'5 o pŻyjęcru stowarzyszen a Gmina Wspołpraca

RoŻwój 2 głosam za 1 Wstrzymujący się oraz Uchwa]ę x/96/15 o przyjęciu Pani Arlsy Jaz 3

głosami Ża przylęciem'

Nie Żq]osŻono innych spraw


