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Slorr:rrzvszenic - Lokalna Grupa Dzialanil

.MIEDZY ODRA A BOBREM"

Protokół

z posiedzenia zarządu stowarzyszenia _ Lokalna Grupa Działania Między odrą
a Bobrem odbytego w dniu 06 lipca 2016r.

Posiedzen e zaŻądu rczpoczą Prezes Ryszard KoŻakiewicŻ' który przywitał obecnych członków Zarządu

orŻed<_awił p'oporouar/ por,,ąd.k poŚ'ed,,e'lll

Zaruąd ]ednogłośnie prŻyjął ŻaproponoWany porządek obrad

1. omóWienie splaw organ zacyjnych działa nośc bura stowarzysŻenia.

2. Podjęce uchwały dotyczącej powierzenia obowiązkóW Kierownika Bura Pfezesawi zaŻąd|J

3. Wolne wnioski lnformacje.

Uczestniczący w posiedzeniu cz]onkowie Zaządu prŻy]ę| polządek jednog]ośnre

W posiedzeniu Llczestn czy i Czlonkowie Zalządu w liczbie 4 osoby' zgodnie z za]ączonąlistąobecności'

Ponadto ucŻestnicŻył W posiedŻeniLl:

'] Krerown]k BiUra LGD - Pan Ze.on obrał.'

'll. W ŻWiąŻku z un ewaŻn en]em l naboru pracownika' Żostał og]osŻony nabór ll Treśc ogłosŻenia zawiera
najważniejsze elementy oczekjwań od kandydata Wobec zgłoszonych zaslŻeŻeń plzez Pa|a cŻ słodnika c(
do braków w ogłoszeniu oraz nie zamieszczenia W nim WsŻystkich informacj zawartych W opisie stanowjska,
zarząd za|eci] zm anę treści og]oszenia e irr nu]ące braki Ponad1o ŻłoŻono Wniosek o zatludnienje osoby na
staz pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze' która będzie Żatrudniona na stanowisku specja st]

ds' organizacyjnych. ]nformatycznych i obsługi organóW LGD
ZarŻąd brorąc pod Llwagę propoŻycję powierzenia funkcji Kierown ka Biura Prezesowj Zarządu zgłoszoną
ornawianą na posiedzen]ach zaządu W dnru 08 06 2016r oraz na posiedŻeniLr ZarŻądu W dniu 22 06 2016l i

Wobec Żgodnej akceptac]l zn)any plzez p ze|ona obrała i p' Ryszarda Kozakiewicza oraŻ pozytyłVnej opin i

Depańamentu PRoW LJrzędu l\łarszałkowskiego w Zielone] Góze W sprawie powierzenia fUnkcji Kierownika
B]Llra PreŻesow Zarząd! postanowił pżegłosować uchwałę W tej splawje

Ad.' omówieniespraw organizacyjnych działa!ności biura stowaŻyszenia
W tej części posiedzen]a Prezes po nformował czlonków zaŻądu o zrealiŻowanych zadaniach
Wynikających z decy4] z poprzedn]ch posiedzeń'

2/. W Wyn ku Żapytan a ofertowego dotyczącego dostawy 3 kompL]teróW d]a bilra' ŻłoŻono 5 ofeń. Do
realzacjl Wybrano ofertę odpowiadającą wyrnagan]om okleślonym W ogłoszeniu' Dostawa ma nastącc
do 15072016r Firma PR]ME computers W okresie gwarancyjnym wynoszącym 3lata' zapewnia
bezpłatną opiekę nad zakupionym sprzętem' Infolmacja o rozstrzygnięciu prŻetargu znajduje się na stronie
nternetowej

3/. Po skompletowaniu personelu biura ŻWrócimy s]ę Ż ofertądo operatora naszej strony nternetowej o
przeprowadzenie szkolenia z zakresu lel obsl!gi

4/ Nie załatwiono sprawy zwjązane] z umową zlecenia dla osoby odpowiadającej obecnie za sprawy
informatycŻne i prowadŻenia strony stowarzyszenia. Ne oznacza to braku opleki informatycznej nad
posiadanyrn sprŻętem gdyż stowarŻyszenje od Wielu lat Współpracuje z f rmą Pana Mar[a sledŻ ka, ltora
na Żlecenie Wykonuje WsŻystkie naprawy usllnięcia awarij informatycznych .



Ad'2 Podjęcie uchwaty dotyczącej w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Biura.

zalząd plzyją uchwałę ll//Vll/116/16 W sprawie powierzenia obowiązków Kielownika Biura

zalządu Panu Ryszardowi Kozakjewiczowi przy 3 głosach 
'za'' ijednym ',wstrzymującym się'( p

Kozakiewicz), plzy obecności 4 członkóWZarządu'

Ad.3 Wolne wnioski i informacje

Nie zgłosŻono

Ryszard

StowarŻvszenia

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Zenon obrał


