Storvarzyszenie - Lol<alna Grupa Dzi:rłania
.MI!)DZY oDRĄ A BOBREM"

Protokół
z posiedzenia zafządu stowarzyszenia _ Lokalna Grupa Działania Między odrą
a Bobrem odklytego w dniu 08 czerwca 2016r.
Pos edzenie Zarządu

razpoczł Prezes Ryszard Kozakjewicz, który

prŻ}.w tał obecnych cŻ]onkóW

Zarządu

ol' pdsla^ l ploporo^d_y polZądel. posed',enia

1

omóWien

2

ornÓWenje planowanych WydatkÓw na funkcjonowanie oraz

e planl] naboróW wn osków w laiach
informac]a o braku]ącej dokumentacji'

2016 2023 araz

sposobu fnansowania.

3' omóWenie planu zakupóW sprzętu iechnicŻnego do bjura
4' Prz\ęc e ]nformacji o płatnościskładek członkowskch.
5' Przy]ęce zrnian w Regulaminie organ Żacyjnym biura
6 omÓwienie spraw zwązanych z ogłoszeniem naboru
praĆownikÓw

7

do

b Ura

Wo ne wnioski

- ornóWiene umowy Ż PROW
omóWien e wniosku o p]atnoŚć'
omóWiene sprawy ohr/arc a drug]ego

rachunku bankowego

Zarząd ]ednogłośn]eplzy]ął zaproponowany porŻądek obrad

W posiedzeniu ucŻestnicŻylicŻłonkowie ZarŻądLrw l]czb]e 4 osób Żgodnie z załączoną listąobecnośc]'
Ponadto uczestniczyl

1'

W pos edŻeniU

Kierownik Biura

LGD

Pan Zenon oblał'

Ad'1 omówienie planu naborów wniosków w lakch 2016-2023 oraz informacja o brakujących
Pan Prezes prŻedstawł cŻłonkom zalządj plzygolawane 2 Welsje rozłoŻenia środkóW na nabory
WnioskóW PierwsŻa Wynrka]a Ż propozycj zgłoszonych na spotkaniu z Wójtamj iburmstęarni W dniu
24'a5'2016l gdŻie Wniosk zgłosŻone prŻeŻ WÓitów i burmistrŻóW zmerza]y da wykorzystania 100%
środków W atach

2016

2018' Druga była propozycją PreŻesa W której ŻałoŻonoWykorŻystanie 75%

_

ast pozostałe 25 a/. 20 a/, W atach 20']9 202a l maleliały
cz]onkowie otrŻymal drogą rnailową /' członkowle zalządu po dyskusj przyję i do rea izacji Wariant 2
80% ŚrodkóW W latach

2016_2018'

natom

Ma to swoje pod]oŻe m in w ogran czenju ryzyka nieos]ągn]ęcia WskaŹnikóW rea ]zacji LsR oraz
naraŻenia stowarzyszenia na konsekwencje f]nansowe z tym związane' omóWjono równ eż temal
Wysokości WskaŹnikóW przy]ętych W

LsR W

kontekście Żrnnejszenia kwot na

merytolycznej dyskus]i us1a]ono nowe wje koścj n ektólych wskaŹn kóW
I

nabory Po

rzeczowej

Za takim rozwiązaniem

i

głosowa

WsŻyscy obecn cŻ]onkowie ZarŻądlr odpowiednia Uchwałę dotyczącą tej sprawy Zarząd podejme na
następnyrn pos edzeniu

,

22 a6 2016l, jednocŻeśne

Następnie Prezes poproslł Klerownika Biula

MRIRW rozporządzeń

p z.

Wykonawczych do ustawy

Ż Llchwa]ą o

WZc

ŻWołan Lr

obrała o nformacje dotycŻące prŻygotowania prŻez

o PROW oraz

WŻoróW dokurnentóW

ktÓre maja być gotowe w czerwcu' Kjerownik Brura poinforrnowa] zafząd,

Że|a dzień

da

benefcjentó\,"

dŻisiejsŻy nje

rn€

gotowych tych dokumentóW imusirny na nle poczekać prŻygoiowując dokurienty WewnętrŻne zWązan€

z

naboram

Ad'2 omówienie planowanych wydatków na funkcjonowanie oraz sposobu {inansowania
W koe]nym punkcie pos]edzen a Zarząd onrówł pzygotowany pan WydatkóW związanych z
funkcjonowaniern stowarzyszenia na które otrzyrnarny

1

665'000 Żł l plopoŻyąe cŻ]onkowie ZarŻądu

Pan czesław Słodnjk zgłosłuwagę do proponowanej kwoty Wynagrodzen]a
dla specjalisty ds obslugi organóW LGD i adminis1lacyjnych. gdzie do ka kulacji przyjęto Wańość1900
zl lącznie z kosŻtami pracodawcy, co po ich odjęcu da kwotę brutto n]ższą nŹ na]n zsze
otrŻyrnal] droga mai]ową/'

Wynagrodzenie

w

zwiąŻk! z tym członkowie Zażądu pfzy]ę|i że to Wynagrodzenle powlnno Wynos]c

ok.. 2 204 zl

Następnie Pan Prezes zg]osł temat zatrudnienia na umowę zlecen e osobę do spraw ]nformatycznych'

do którejŻadań

e nowej strony internetowej stowarŻysŻen a oraŻ przekształcenic
2a13 |a aktua na. Plopozycja ]est Żatrudnienia na czas okleśony

na eżałoby przygotowan

z perspektywy
na o n-ry oo !o- d 20 b

obecnej strony

2a07

Pan cŻes]aw słodnjk zgłos]ł Wątp iwośćpotrzeby tak d]ugiego zatrudn ania tej osoby' Według niego
Wystarczą 3 miesące Zarząd postanow] Że sprawę jesŻcze raz omóWi na ko]ejnym posiedzeniu
Zarząd postanowi] Że stowarŻysŻenie będze f]nansowało sję korzystając z wyplzedząącego
finansowana

Ad3

a nie zzalcTki

omówienie planu Żaklpów sprzętu technicznego do biu.a

zarząd zapaznal się z informac]ą Kierownjka Burao koniecŻności zakupu nowego sprzęiu
inforrnaiycŻnego do biura / infor.nację cŻionkowie otżyma i drogą malową /' Na pos]edzen]u członkowie
ZaęądL) allzyma| projekt Żapytania ofertowego do zad1eszczenia na stronie internetowe] Pan Lubomr
Rotko Żgłos] uwagę na zapisy dotyczące pararnetróW izobowrąua]
informatyczną w ce|u ich Weryf]kac]i'

Zalząd

sę do

wylaz]ł zgodę na zakup

skontaktowania Ż iirma

3 konrputerów Pc na

po1rzeby

B ura

Ad'A Przyięcie

informacji o płatnościskładek członkowskich

członkowie ZarŻądu Żapozna i

się z

nlalmacją dotyczącą płatnościsk]adek przez członkó\
stowarzyszenja' Z informacji prŻedstawionej prŻez Kerownika B]ura Wynika Że za egłośc],więcej nż
lata ma jeden członek. ZaległościŻa lak 2015 ma 10 nasŻych czlonków' Za rok obecny terml
opłacan a składek rn]ja 30'06'2016r Na dzień dz sre]szy rnanry 62 cz|onkóW

4d.5

w Regulaminie organizacyjnym biura
cŻłonkowie ZarŻądu zapoŻnal] się Ż proponowanymi pżez Prczesa zmianami W Reguamlnie
Przy.jęcie zmian

/

biura /

Po przedstawien u przez
Plezesa załaŻeń proponowanych zmian lozpocŻęto dyskusję Większośćploponowanych zman przy]ęto
projekt reguarninu Że zmianan']i prŻes]ano członkorn ZaaŻadu maiem

beŻ Większych Uwag Pan cŻes]aw s]odnik zwrócjł uwagę członkóW Zafząd|) |a bardzo szeroki zakres
obowiąŻkóW przypsanych d]a osoby za]mu]ącej się naborarnj' Ponadto zapytał kto formalne będzie
odpowiadał

za robienie

pracochłonne.

o płatność'ktÓre
Pan Prezes na k |kukrotn-- zapytan e
WnioskóW

wymagają dobrej ŻnajornoŚci tematu

plzył uchwałę ll//V/107/16

bardŻo

W tym ternacie' stwierdŻ]ł Że naeŹy sprawę tę

pozostawić Kierown]kowi Biura gdyŹ to on odpowiada za olga||zaqę pracy biura

Zarząd

i są

W sprawe prŻyjęcia nowego regulaminu biura

j anuowanu

lchwały xl/'l01 /{5 Ż dna 15.12'2a15l Wsprawie przy]ęca Regulamnu organizacyjnego B |ra wraz ze
schematem organizacyjnym

Ad.6 omówienie spraw związanych z ogłoszeniem naboru pracowników do b;ura
w zw]ązkL) z koniecznością spełniena wszystkich Warunków Wynikających z umowy ramowej'

gdzie

jak najkrótszym czasie os ągnąc poŻom zatrlldn enia lcŻony 3 etatanr]'
musjmy zrobic nabór na Wolne stanowisko specjalsty ds. obsług organóW LGD i adm n stracyjnych'
Treśćogłoszenia przygotllje Kierown k Biura Ponadto cŻłonkowie zastanawialr się czy Wobec
wprowadzonych zmian w regulaminie bjlrra W przypadku powierŻenia obowiąŻków Kierownika Biura
stowarzyszen

e Winno

W

Prezesowi mllsi byc prŻeprowadzona procedura konkulsowa' Na]eŹy to WyjaśnićW Dep. PROW'
Ponadto PreŻes Żaproponował rozpatrzenie moż iwościzatrudnien a osoby skierowanej do nas z
Powiatowego ljrzędu Pracy na okres 2 ]at'co daje moŹ iwości uzyskania refundacji kosŻtóW przez
rok. Do wyjaśnienia jest sprawa lczena etatóW

z

'1

Dep. PROW' Wniosek o zasięgnięcie opniDep

PROW w sprawie zatrudnien]a Prezesa plzez powerzenie obowiąŻkóW na stanowisku Kierownika Biura
oraz pracownikóW z PUP i ich fnansowania z fundllsŻu pracy Żg]osił na posiedŻeniu Pan cŻes]aw
Słodnik

Zażąd pfzyja) uchwałę ll//V/108/16 W sprawie ogłoszenia naboru na
obsługi organów LGD i adnrinistracyjnych.

stanowisko specjalisty ds'

Ad.7 Wolne wnioski:
-

omóWienie unrowy

z PRoW

ornóWienie Wn osku

o

płatnoŚć'

ornóWienie sprawy o1r'arcia drugiego rachunku bankowego

zarząd zapazna] się Ż podp]sana W dniu 200520]6r umową rarnową Zwrócono uwagę na
bezwzględna konjecznośc rea izacji okreśonych w niej Żadań aby nie dopuścićdo sankcj] Wobec
StowarŻ yszenia.

Kierown]k Biura poinfomował zebranych o treścipżygotowanego Wniosku

o

prŻyŻnanie pomocy

/

WoPP/ który zostanie złożony W Dep. PRoW do 10062016r W nim Żawańe jest określeniesposobu
f]nansowan a stowaŻyszen a w forrnie Wyprzedzającego finansowan a
Do zlozen a Wniosku

WoPP

koniecŻne ]est otwarcie oddzle nego rachunku bankowego da
flnansowana dŻ ałalnościstowarzyszenia W zwlązku z lym otworzyliśmy rachunek pornocnjczy
bankL] k1óry nas obs]uqu]e od

7

|at

czyl PKo BP'

Na tym protokół zakończono i podpisano'
Protokołował:

Zenan abrał

W

