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Stowarzvszenie - Lokalna (irupa Działania
"MIĘDZY oDRĄ A BoBREM"

Protokół

z posiedzenia zarządu stowarzyszenia _ Loka|na Grupa Działania Między odrą
a Bobrem odbytego w dniu 08 kwietnia 2016r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczął Prezes Ryszard Kozakiewicz' który przywitał obecnych cz]onkóW Zarządu

pl,,ed 
'l.vV 

l plopono*any po,,,ądet posied/er d

1 Rozpatrzenie moŻ ]WoŚci udział! LGD W otwańym konklrsie na operatora Lubuskiego centrl]m

Winjarstwa w Zaborze

2 Pfzy]ęcie reg!amnL] pracy Zarządu Podjęcie Lrchwały w tym zakresie

3' Podjęcie decyŻjjW sprawe operatora stlony internetowe].

4. Wolne wnloski:

sp.vta plzyję-ia _J 
"z'onĘów slowa'ŻyJŻen a'

olleslel e ŻdŚad p'Zlirnowal a

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad'

W pos]edzen u uczestniczy|i Cżankowie zarządu W ]iczbie 4 osób, zgodnie z załączoną listą obecności'

Ponadlo uczestnlczyli w posiedzeniu:

1' Kierownik Biura LGD'Pan Zenon obrał.'

Ad'1 Rozpalrzenie możliwości udziału LGD w otwańym konkursie na operatora Lubuskiego

Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Wcześn e.] ogodŻ ']100 członkowje Zarza-du spotkal] się u Win arzami Ż naszego obsŻaru dŻ alania /

Jarosław Lewandowski i Roman Grad /' Nie dotar] na spotkanie zaproszony Pan Krzysztof Fedorowicz'

Na tym spotkaniu omóWjono sprawy związane z Udziałem LGD W konkurs]e Urzędu N4arszałkowskiego

na operatora Lubuskego centrum Winiarst\rva w Zabarze ze szcŻególnym zwróceniem uwagi na Źródła

finansowan a prz edsjęWzięcia

Pa lzeczawej merytorycznej dyskusji uznano, że LGD nie posiada Wchwii obecnej możiwości

finansowych i prawnych do pełn enja funkcji operatora Lubuskego Centlum Win arsivr'a W ZaborŻe

Naposiedzenu zaŻądu p' Czesław słodnik zgłosił wnosek o rezygnacj LGD z udziałU w konkursie.

ze WŻg ędóW jak wyżej' Zaproponował tez powrót do tematu W przypadku nie Wyłonlenia operatora w

ogłoszonym plzez Urząd Marszałkowski konkursje

Zarząd jednogłośn e Wniosek zaakceptował

Ad'2 Plzyjęcie regu]aminu pracy zarŻądu. Podjęcie uchwały w tym zakresie

Na pocŻątku Pan cŻesław słodnik Żg]osił Wątplwość ŻWiąŻana z koniecznością prŻyjmowan a takego

reguamnu A ieŹe ]uŹ miałbY on być prŻyięty' to Wedłuq Pana CŻ słodnika niektóre zapisy, będące



powieleniem regulacj ze statutu' niepotrŻebn e Żostały tutaj / W reglraminie / powielone Regulamin

powinien byc rnax 2 stron cowy

Pan Prezes Wyjaśnił d]aczego powstał sam projekt regularnlnu alaz zap sy są tak szczegołowe choc]a,

nie upiera się takiej ]ego formu|e' Ważne są natomiast zapisy dotyczące zakresu obowiąŻków

poszczegó|nych cz]onkóW' bo to niektóŻy z nich dornagaisę ich określenja'

Pan czesław słodnik zaproponował aby określić problemy ]akie Występu]ą W działan u Zarządu wtedy

WyjdŻre Żakres regL]]am jnLl

Po krótkiej dyskllsji Llsta ono Że głÓWnym prob emem jest podział kompetencji' Zarząd jednogłośnie

plzYi zasadę ze:

l' Dokumenty finansowe podpisywane są W pierwsŻej kolejnościw układŻie]

1) Prezes łącznie Że skarbnikiem

2) Plezes łącznie z sekretarŻem

3) Prezes łącznie z Cźonkiem Zarządl)

W przypadku niemoŹ iwości podpisania dokumentu puez Plezesa zgodnie z zapisem statuiu podpisują

Wiceprezes łącŻnie ze Skarbnjkiem'

ll' Dokurnenty pozostałe podpisywane są W piefusŻej kolejnoŚci w L]kładzie]

1). PreŻes łącznie z sekretarzem

2)' Plezes łącznie z Cztonkem zaŻądu.

3). Prere, lacznie ze S(arbr;liem

W przypadku njemoŹliwośc podpjsania dokumentu przez Prezesa' zgodn]e Ż Żapiserr statuttl podpisują

Wiceprezes łącznie ze skarbnikiem'

Po powyŻsŻych ustaleniach członkowie Zarządu]ednogłośnie uz.la|i Że na dzień dzis ejszy ne ma

polr/eby regu.L-l pldcy /ar7ądL le9Jldml'le n

4d'3 Podjęcie decyzjjw sprawie operatora stlony internetowej',

zalząd lazpalŻyl 3 złoŹone ofeńy na prowadzenie strony internetowej slowarŻyszenia oferentami s'
fjrmy; NoVa Komputery z Zie]onej Góry onz UrI z K]e]c a takŹe fjrma sputnik sofh^/are Ż PoŻnania

który obecne jest operatorem nasze] strony W Wyniku przeprowadzonych roŻrróW Że WsŻystkifi

oferentami' uzyskaliśmy nformac]ę o niemoŻ]iwości obsługi naszej poczty w systernie WordPress pŻe

NoVa KompLltery UTl ]est W stan]e dokonac przeniesienia i obsługi naszej strony w tym formaci€

chocaŻ pracują na innych Ponadto kaŻda naprawa awalii strony będz]e Usuwana odpłatnie' Z firm

sputnk roŻmowy przeprowadŻł PreŻes' uŻyskując obnizkę kwo|y obs]Llgi o ok 70 Żłlbrutto na mies ąC

Ponadto frma sputnikzgodnie Ż umową na telefonicŻne zgłosŻenie awarii dokonuje Ża darrno naprawy

Pan Czesław słodnik zaproponował aby pozostać przy obecnym operatorze' ze Wzg ędu na fakl i

koszły te są ca]kowce refundowane przez PRoW'
Po dyskusji Zarząd jednog]ośnie zaakceptowa] tą propozycje i pozostawił obsługę W firmle spuini

Sofiware sp zoo

Ad4 Wolne wnioski:

- sp-żła pr,/y'ęr a 1a c/]oT(ow s'owa'/ysle1la
_ określenie Żasad prŻyjmowania



Temat związany Ż prŻyjmowaniem do stowaruyszenia Żostał ponown e poruszony na pos edzeni

Zalządu w ŻWiąŻku z Wnioskem Pana czesława słodn ka który zlożył zapyIa|ie doiyczące powod

nieprŻy]ęcra do stowarŻyszenia rekornendowanych przez niego osób oraz wnioskuje o ich przyjęcie'

W odpowiedz] Prezes poinformował Że temat ŻwiąŻany Ż plzyjęciem nowych cŻłonkóW do

stowarzyszenia został omóWiony przez Zalząd na posiedŻeniu W dniu 2701 2016r Na tym posiedŻenill

podjęto decyzję o zajęciu się tematem nowych cŻłonkÓW po podpisaniu umowy o rea izacje LsR z
Urzędem Marszałkowskim a więc około cŻeMca br

zalząd pazoslał plzy decyzji odraczającej terrnin rozpatrzenia spraw członkowskich' Zobow]ąuano biulo

do informowania o tym osób składających obecnie Wnioskj o przyjęcie do stowarzyszenia

zabawiązano skarbn]ka Pana st' Drobka, w porozumieniu z biurem do przygotowan]a p5m

przypom]nających o płaceniu składek' Ponadto naleŻy przygotowac materia]y dotyczące opłacania

składek przez naszych członków

Zarząd zapaznał się równieŻ z psmarnj dotyczącymi rezygnaąi z członkowstwa W stowarŻysŻeniu

zalząd plzyiął uchwałę lll/105/'16 W tym zaklesle'

Na zakończen]e posiedzenia Plezes ZaŻądU podŻiękował WsŻystkim Ża przybycie Poprosil róWneŻ

o zg]aszanie na bieŻącym posiedŻeniu tematóW kióryrni powjnien Ża]ąć się zarŻąd stowarzyszenia

Loka nejGrupy DŻiałania ]\,4iędzy odrąa Bobrem na koe]nym swoim posiedzen u' cŻ]onhowie zarządu ne

Żg]osii Żadnych tematÓW do porŻądku kole]nego zebrcnia zaŻądu

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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