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l' ; 'MIĘDZ\ oDRĄ Ą BoBREM-

Prołokół
z posiedzenia zafządu stowarzyszenia _ Lokalna Grupa Działania Między odrą

a Bobrem odbytego w dniu 15 grudnia 2015r.

Posiedzenie zafząd|-) lazpaczi Prezes Ryszard Kozakiewicz' który przyw tał zaproszonych

czlonkÓw Zafządl) oraz Pana Witolda skorulskiego z flrmy ART'STREFA konsultanta zarządu ds

LSR

P'opo_owa_v porządeL po. edlenla

1' omóWlen e LsR 'Wniosku Wyboru LsR i załączników do tego wniosku''

2' sprawy ŻgłosŻone na posiedzen U'

Następnie przystąpiono do realizacji progftfiu posiedzenia'

Na początku posiedzenia krótką prezentację ze strategii LsR przedstawił Pan Witold skorulski.
. WYTYCZNE

Dziennik Ustaw RŻeczpospolte] Po skjej Warszawa' dnia 9 pazdzernika 2015l. Poz 151a

Rozporządzenie I\l nistra Ro]nicb,l/a i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzeŚn]a 2015r' w sprawie

szczegó]owych warunkóW trybu plzyznawania pomocy finansowej W ramach podziałania 
'Wsparce

na wdraŹanie operac]]w ramach strategii rozwoju loka nego kerowanego przez społecznośc' objętego

Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na ata 2a14 202a'

Poradnik dla Lokalnych Grup Działania W zakres e opracowan a Loka nych strategi RoŻwoju na ata

2014 2a20 - waszawa 23 pażdziernika 2015 wydan e l]l Llzupełn one ] zaktualizowane'
. LOGOKA INTERWENCJI

zbudowaliśmy 4 cele:

1. Wykorzystanie ŻasobÓW natlra nych i okalnego potencjału do rozwoju zróżnlcowanych form

turystyki

2 Wykorzystanie rosnącego Żaangazowania mieszkańcóW W fUnkcjonowan]e społeczeńsfu/a

obywate]skiego i olganizację życia pUblicznego.

3 Wzrost aktywności gospodarcŻej na terenie LsR poprzez tworzenie i roŻwó] lV]sP

zarejestrowanych w systemie REGON



4' Pfzec|wdz|a+anle i zwalczanie WyklUczen a społecznego zW ązane9o Ż trudniejsu ym dostępem

do rynkU pracy usług publicznych' w tym edukacy]nych' medycznych kulturalnych sportowo_

rekreacyjnych

Poszczególne cele ogólne przedstawiają następujący podział na cele szcŻegółowe:

1. Wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału do rozwoju
Żrcżnicowanych fom turyslyki /RozWÓJ TURYsTyK!'.

1'1 Wzbogacenie uatrakcy]nien]e ofeńy turystyczne] rekreacyjnej r sportowej poprzez

Wykorzystanie istniejącego potencjału naturalnego i infrastruktura]nego

/WYKORZYSTANIF NJATUR

12 Wykorzystanie i uatrakcy]nenie stniejącego potencjału W obszarze turystyki ku turowej

l h]storycznej' związanej m'in. ze szlakami ternatycznymi takimijak: Lubuski sŻ]ak lMiodu

i Wina' szlaki mi itarióW i fortyf kac] ' szlak odry' sz]ak Pałaców l Parków Srodkowego

Nadodrza /SZLAKI I ElllATY

2' WykoPystanie rosnącego zaangażowania mieszkańców w funkcjonowanie

społeczeństwa obywatelskiego i organizacię życia publicznego /sPoŁEczENsTwo
OBYWATELSKI

21 Zwiększen e iości miejsc integracji społecznej oraz poprawa stanu i WyposaŻenia

obielLoł J_Ż lJn. c'on_|aUVc-

2.2 Wsparcie da lokalnych inicjatyw ku]tura no społecznych, edukacyjnych' rekleacyjnych

i spońowych' których ce]em ]est ntegracja środowiska okanego

KULTURALNE. EDUKACYJ
2.3 Ochrona wsparcie materlalnego oraz niematerialnego lokalnego dziedzictwa

hL Tu'owego Ą'łsFARciE DZ

3' Wzrost aktywności gospodarczej na terenie LsR poprŻez twoźenie i rozwój MsP
7arejestrowanych w systemie REG?N 'RozWÓJ MsP''
3'1 Rozwój lokalnej prŻedsiębiorczości poprzez Wsparcie dla osób rozpoczyna]ących

i rozwjjających dz ała ln ość gospod arcŻą , .] , .] '. ':]: la:raa:a':' ,:i'l .-.:r..].'.

32 RozWÓ] |oka nej przedsiębiorczośc] poprŻez wsparcie dla działających podmiotÓw

gospodarczych W tym prowadzących działalnoŚc ŻWązaną z roln]ctwern

DZlALAJĄcYCH JUZ PoDiv

3.3 RoŻWój loka nej przeds]ębiorczości poprŻeŻ wspa.cie in]cjatyłV około bznesowych

ĄNIcJATYuJY oKoŁoBlzNt
4' Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego, związanegÓ z trudniejszym

dostępem do rynku pracy i uslug publicŻnych, w tym edukacyjnych, medycznych'

kulturalnych i spońowo-rckreac yjnych zWALczAN l E vwKLUczEN lA/.

41 Zwiększenie ilośc inicjatyw dotycŻących ekonomii społecznej oraz dostępu do Wiedzy

i dobrych praktyk zw ązanych z działalnością gospodarczą ] spo]ecŻną na rzecz

srodołlska o. alnego /Do

DIiALALNOSC! COSPODAI



PosŻczególne cele szczegółowe przedstawiają następujący podział na pfledsięwzięcia:

1 1 WYKoRZYSTANlE NATURALNEGo PoTENcJAŁU:
1'] 1 BL]doWa' modern]Żacja iWyposażenie me]sc zwązanych Z turystyką sportem ilekreacją

W tyrn wodną na obszaze LGD.

1.12. Budowa Wyznaczanie oŻnakowanie ŚcieŻek szakóW tras 1urystyki rowelowe] plesze]

nornlc-wa kin9. dydaktycznych i nnych

1.1 3. Przygotowanie i pub ikac]a matera]ów promocyjnych

1.2 SZLAKI TEMATYCZNE:

1'2.1' RozWó] turystyki tematycznej poprŻeŻ pŻygotowanie udostępnien e infrastruktury dla

turystóW oraz jej promocję

21 MlEJscA |NTEGRACJl sPoŁEczNEJ:
2''].1 Budowa placóW zabaw' siłown Żewnętrznych oraz wyposażen a me]sc integrac]i społecŻnei

i obiektów kLlllLrralnych

2.2 INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACUJNE, SPORTOWE:

2'21 olganizacja ząęć sportowych' ed!kacyjnych' kultula|nych' W tym związanych ze zwycza]ami

itradyc]ami' och roną ślodowis ka naturalnego, ekologiąitp.' dla róŻnych grup Wiekowych

22'2 olganizacja pŻedsięwzlęć aktywizu]ących społeczności lokalne do dŻia]ań kultl]ra nych

społecznych i spońowych gfestiwa e, targi. przeg ądy hi/órcóW i artystóW loka]nych/amatoróW

irnprez spońowych ltp')

2 3 DZIEDZICTWO KULTI.JROWE:

231 RazwÓj i Wsparcie lokalnych nic]atyłV W zakresie tradycjl idziedzicbr'r'a, w tym tradycj]

legionalnych h,VorŻonych Współcześn e W oparciu o Wzorce z przeszłości

] l WsPARclE RozPoczĘclA DzlALALNoścl:
3.1 ']. Wsparcie finansowe na rozpocŻęcie dŻiałalnoŚcigospodarczej

3'12' Wsparcie doradcze nieinwestycyjne dla osÓb plagnących lozpocŻąc działalność

go5podarczą w IyT na'l.Iing i prono.ję

J 2 WsPARclE DzlALAJĄcYcH JUż PoDMloTÓW:

3 2 1. Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

3 2.2 Wsparcie doradcze i nieinwestycyjne d a podmiotów prowadzących dz ałalność gospodarczą

W tyrn market ng i promocję'

3'3 lNlcJATYWY oKoŁoBlzNEsoWE:
3'3.1' Dzia]an a zw ązane z organizac]ą targów gospodarcŻych rolnych WyjazdóW studyjnych'

dostępem do naj epsŻych praktyk dla podmiotóW gospodarcŻych Ż terenU LGD

4.1 DosTĘP Do WlEDzY W zAKREslE PRowADzENlA DzIALALNoścl GosPoDARczEJ
lsPoŁEczNEJ:
4 1 1. Działania aktywizu]ące grupy de faworyzowane bezrobotne' osoby starsze itp'

4 1 2 dAałan a edlkacyjne doradztwo W zakresie rozwoju działalności gospodalczej oraz społecŻnej

dla grup de faworyzowanych.



Witold skorulski - cŻy cele osjągn erny Żrealizljemy przedsięWŻjęcia będziemy oceniać na podstawie

WskaŹnikóW'

Do roku 2018 - 75% uda nam s ęzrea jzować.

Po roku 2018'25% pozostan]e do zrealŻowania'

Nasfęp'ie p. witold skorulski przedstawił propozycję założonych wskaźników do osiągnięcia'

1. RozWóJ TURYSTYK|

> Wzrost ruchu turystycznego na obsŻarze objętym LsR - W P 17696WD 19465

'l '1. WYKoRzYsTANlE NATURALNEGo PoTENcJAŁU

Ż llośc atrakcji ldentyfikowanych przez uży1kownikóW ]nfrastruktury _ 24szt' /będŻ emy

to badać na podstawie ankiev

1'1 1 Budowa' modernizacja iWyposazenie mie]sc zwjązanych z turystyką spońem irekreac]ą

w tyTn Wodną na obszarze LcD 24 szl'

1 1 2. Budowa' wyznaczanie i oznakowanle śceŻek sz aków i tras turystyk rowelowej pieszej

nornic-walk ng, dydaktycznych i innych - I szt

1'1.3' PrŻygotowanie i publikacja rnateriałÓW promocyjnych' 1 0 pUbl]kacj

'I.2-SZLAKI TEIVIATYCZNE

> lloŚć tllrystóW odwledŻających nowe obiekty 5ooo osób roczn e /jest to WskaŹn]k do

oslągnięcia/'

121 Razwó] iurystyki tematycznej poprzez przygotowanie iudostępnien]e infrastruktury dla

turystóW orazjej plomocję - 10 sŻt.

sławornir stańczak WicepreŻes Zarządll rniał wątplwości co do mierŻenia Wskażn ka 1 1 poprzez

badanie rynku Ża pomocą anklet Wartośc bazowa musi roŻpocząć się na poz ornie zero' co

oznacŻałoby Że tą samą osobę mlsie jbyśmy prueba(]ać np' za 2lata co moŻe byc rnało

prawdopodobne. Przy ustaeniu takego poziomu badan]a WskaŹników jedną osobę musieLibyŚmy

prŻebadac dwukrotnie.

Wto|dskorulski-zaproponowałŻebyzmienćowyzaps!niebadacwŻrostaeiloścnow./chatrakcjj
użytkownikÓW infrastruktury na obszarze LGD

sławom r stańczak iw tym przypadku do rn]erzenia WskaŹn]ka można WykorŻystac badanie za

pomocąanket'

2. sPoŁEczEŃsTWo oBYWATELsKlE

> llość podnriotóW sek1ora społecznego działających na terenje LGD WP do

ustalenia W D. do ustalenia.

2.1. MlEJscA lNTEGRAoJl sPoŁEczNEJ
ż llość osób korŻystających z infraslruktLrry 6 000 rocznie ].rloŻna to zhadać paplzęz

gminy i]e impreŻ odby]o sję na początku perspektywy' a jaki wskaźnlk jesi na końcu

PersPektYWY/

2']'1' Budowa placÓW Żabaw si]owni zewnętrznych oraz WyposaŹen a miejsc integracji

spolecznej i obiektóW kul1L]ralnych - 24 s7t



2.2. INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE, SPORTOWE

; l ośc osób biorących ldział w imprezach 800 osÓb

221 organizaąa zajęć sportowych' edukacyjnych' kuturalnych' W tym związanych ze

zwyczajam i tradyc]am ' ochroną środowiska natura nego, ekologią itp., dla róŻnych grup

wiekowych 16 szt ,

2.22. oĘanizacja prŻedsięWzięć aktywiŻUjących społecuności lokalne do dŻiałań kUltLrra nych'

spo]ecŻnych spońowych gfestiwa e' targi' prŻegLądy t\,VÓrców i ańystÓW

|okalnych/amatoróW' imprez sportowych jtp.) 16 szt

2.3. DZIEDZICTWO KULTUROWE

> llość osób zaangażowanych W kultywowanie tradyc]i i dzi-.dzichła przy okazj

in]c]atyw wspańych W ramach LsR 50 szt'

23.1' RozWó] iWsparcie lokalnych inicjatwv W zakresie tradycji idziedzictwa' w tym tradycj]

reg ona nych tworzonych Współcześnie W oparciu o WŻorce z przeszłości - 5 szt'

sławomir stańczak 5% to jest duŻo, cŻy musimy tak WskaŹnik Żakładać

Ryszard Kozakiewicz czyli każda gmina będzie musiała utworzyć jedno stowarzyszenie

3. WSPARCIE MSP

]. llość fuIŚP zarejestrowanych W systemje REGoN W'P 5 851 W'D. 6 144

3'1.WsPARclE RozPoczĘclA Dz|ALALNoŚcl

' 
llośc osób korzystających ze Wsparcia 70 osób

3 1 1 Wsparcre finansowe na rozpoczęcie działalnościgospodarczej _20 szt

312 Wsparc]e doradcze i nieinwestycyjne d]a osób pragnących rozpocząć dz ałalność

gospodarcŻą W tym marketrng i promocję - 50 sŻt

3.2.WsPARclE DzlALAJĄcYcH PoDMloTÓW
> l ość osób korzystających ze wsparcia 70 osób'

3'2' 1 ' Wsparc e f nansowe dla podmlotóW prowadzących dzia]alność gospodarczą 20 szt

3 2'2' Wsparce doradcze i nie]nwestycyjne dla podm otów prowadzących działalność gospodarczą

w tym marketing i promocję - 50 szt'

33 lNlcJATYWYoKoŁoBlzNEsoWE

' 
lośc osób korzystających ze Wsparcia 70 osób

3'3'1 Działania związane z organizacją targóW gospodarcuych, rolnych WyjaŻdÓW s1udyjnych'

dostępem do nailepsŻych praktyk d a podmiotóW qospodarcŻych z terenu LGD 10 sŻt

4 ZWALCZANIEWYKLUCZENIA

; Zmniejszen e ioścl osób korzystających z pomocy spo]ecznej w oPs terenu LGD

w.P. 7 534 W.D. 7 459.

Ryszard Kozakiewicz - zmniejsŻenje jes1 mało obiektywnym WskaŹniklern oraz ryzykawnym' Czy

Wa ne Zebranie czlonków moze Żmjenic WskaŹniki jeze i Żmienią się przepisy

Wito d skorulski W kaŻdej chwil moŻna ŻWołac Walne Zebranie członkóW i zmenic Żapis' jeŻeli

mamy konkretne WytłumacŻenie



41 DosTĘP Do wlEDzY W zAKREslE PRoWADZENIA DzlAŁALNoścI GosPoDARczEJ
lsPoŁEczNEJ

- l]ośc osób objętych Wsparciem W ramach inicjatyw z Żakresu eukor]]i społeczne] 80

osób'

4 1 1 Działania aktywjzujące grupy defaworyŻowane beŻrobo1ne osoby starsze itp - 8 sŻt '

412 Dzala|a edukacyjne. doradŻfur'o W zakrese rozwoiu dŻ ała ności gospodarczej oraz

społecznejd a grup defaworyuowanych 8 sŻt

BUDżET:

1' WykorŻystan e zasobóW naturalnych i okalnego polenc]ału do rozwoju Żróżn cowanych form

turystyki 2 500 000'00 Żł'

2' Wykorzystanie rosnącego ŻaangaŻowan]a rr]ieszkańców W funkc]onowanie społecŻeństwa

obywate]skjego i olganizację życia publicznego 1 400 000'00 Żł'

3. Wzrost aktywności gospodarcŻej na teren e LsR poprzez tworzenie rozwój MsP
zarejestrowanych W systemie REGoN 4 000 000'00 zł'

4. PrzeciwdŻ ałanie i zwalczan]e Wyk uczenia społecznego, związanega z tnrdniejsŻym

dos1ępem do rynku pracy ] usfug publicznych w tym edukacyjnych, rnedycznych' kL]itllralnych

i sportowo'rekreacy]nych _ 100 000,00 zł.

PLAN DzlAŁANlA

l9.2 ' włażańir lokJnych *Ebg i rczwoju 1s.1 Funkcjoiowanic okdncr enrpy

opoaq c spslnkjące łan] nki prya]a nk



PLAN KOMUNIKACJI

_ń ;!in.Mń'r.Ń4n
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Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały.

. Uchwała nr XI/97/15 uchwaLa się co następu]e:

1' Po zapoznan u sę Ż prŻygotowaną pŻez Zespół WdraŹający stowarzyŚzenle \ń]e

Współpracy 2 firmą Art strefa, Loka ną strateg]ę Rozwoju Zarząd rekomenduje Walnemu

Zebraniu Członków stowarŻyszenia LGD Między odrą a Bobrem przy]ęcie LsR' która

będzie rea]izowana W nowej perspektywie UE 2014 -2020'

2 RaŻem z LsR rekomenduje się następujące za]ączniki:

a) Procedura aktua izacji LSR

b) Procedura dokonywania ewa uacji i monitoringu,

c) Plan działania'

d) BudŹet LsR'
e) Plan komunikacli

uchwała Nr XI/97/15 zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między odrą a Bobrem

z dnia 15 grudnia 2015r' została przy]ęta jednogłośnie'

(tJchwała w Żałączn]ku do protokołu)'

Pan Wiceprezes zarŻądLr Żaploponował Źeby na przyszłośó wziąó pod Lrwagę prz edsiębiorcóW' gdyŻ

z ]ego dośWiadcŻenia Wiadomo' Że niektórzy przedsięb orcy d]a poŻyskania ŚrodkÓw unijnych na czas

złoŻenia Wniosku zamykają bądŹ zaweszają swoją działa ność gospodarczą w zMązku z lym

poprawny byłby zapis: że dzia]alnoŚć nie moŻna prowadz ć dwa lata wstecŻ prŻeŻ ŻłoŻeniem Wniosku'

Taką informację należałoby u]ąć podcŻas ogłoszenia naboru'

REGULAIVIIN RADY

Kierownik Biura poinformował, że na posiedzen u Rady w]ele Wątpliwości budził zapis s 3 pkt. 11

RegUam]nu Rady: członkowie Rady ne mogą poŻostawać z pracownikam Biura, cŻłonkami

zalządu. czlankarni Komisji Rewrzyjnej w związku małŹeńskim' ani teŻ W stosunku poklew eństwa,

powinowactwa w linii prostej' - Rada Stowarzyszenia po zapoznaniu sę Ż argumentami Zarządu

postdnowi'a rie wy(-e.'ać w/vt /aplsu

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał.

. Uchwała nl Xl/98/15 - Uchwala się co następuje:

1' zalząd plzyjnu)e Reguamin Rady stowarzyszen a okreś ającego Żasady pracy Rady

i rekomenduje 9o na Walne Zebranie Cz]onków \l']raz z 4 za]ącznikarni

a) Deklarac]a poufności i bezstronnoŚci'

b) Kańa informacyjna kandydata na członka Rady'

c) Procedura oceny iWyboru operacji LsR wraz z zalączn:lkam ,

d) Procedura oceny wybolu operacji projekty grantowe wraz z załączn]kami'

. Uchwata nr XI/99/15 uchwala się co następuje:

1 Zarząd pa zakończeniu konsultacji procedur ŻW ązanych z oceną wyborern operac]i LsR
rekomenduje na Walne Zeblan e CzłonkóW stowarzyszenia LGD l\liędzy odlą a Bobrem

przyjęcie procedur oceny ] Wyboru operacjr LsR wlaŻ z załączl\ kaml



a) Term naż ogłasŻania naborÓw.

b) Wycofanie zgodności z LsR

c) Lokalne krytera wyboru operacl w ramach LSR

d) Loka ne krytera wyboru operacilw ramach LSR MSP

e) ośWiadcŻenie o zapoznaniu sę z Wnloskami.

f) Rejestr pow ązań członkóW Rady z Wnloskodawcami'

g) Lista operacjizgodnych z LSR,
|) | isia \Ą/blarych ope'.-j '

) Pro ell u.hw.'y o wybo /e operacji.

]) Wzór p sma informującego wnioskodawcę o wyborŻe ub n e Wyborze operacj

k) Procedura odwoławcza

Uchwała Nr Xu99/15 zanądu stowatzyszenia Lokalna Grupa DŻlałania Między odrą a Bobrem

2 dnia 15 grudnia 2015].. Żostala prŻy]ęta jednogłośnie'

(Uchwała w załącŻniku do protokołu)

. uchwała nr Xl/100/15 _ Uchwala s]ę co następuje:

1 Zalząd pa zakończen u konsu]taci] procedur związanych z oceną i Wyborem operacji LsR,

rekomenduje na Walne Zebranie czlonkóW stowarzyszen a LGD l/iędzy odrą a bobrem

prŻy]ęcje procedul oceny ] Wyboru opelacjl'projekty grantowe wraz z za]ącznikami:

a) Terminarz ogłaszania naboróW - projekty grantowe'

b) Kańa Krytera zgodnościz LsR'
c) Kańa oceny Wn osku - pro]ekt grantowry'

REGULAI',/IIN BIURA

Prezes Zarządu przedstawił schemat zatrudn enia w BiLlrze LGD;

1. Kierown]k Bilra - który zatrudniony jest przez ZarŻąd i odpow ada za pracę:

a) specjalisty ds' pro]ektóW LsR i obsługę Rady,

b) spec]alisty ds' obsługi organów LGD i adminjstracji,

c) spec]alisty ds' pro]ektóW LGD ] aktywizacji

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał.

. Uchwala nr Xl/101l'5 uchwala się co następu]e:

1' zaŻąd slawaŻyszen]a zatwierdza Regu|amin organ zacyjny Biura WraŻ ze schematem

organizacyjnym stanoWiącym jego załącznik

Uchwala Nr XyI01/15 zarządu stowalzyszenia Lokalna Grupa DŻiatania MiędŻy odrą a Bobrem

z dnia 15 grudnia 2015r' została przyjęta jednogłośn]e

(Uchwała W załącznikll do protokołu)

. Uchwała nr XuI02/15_ uchwala się co nas1ępuje:

1. Zarząd postanawia zwałać nad^Nyczajne Wane Zebranje członkóW na dzień

22122a15r na godz 10 00 Ż następującym programem:

'1 oh,Varcie WaInego Zeblania CzłonkóW stowarzyszenia'



2 Przyjęce porządku obrad

3 Wybór PrŻewodniczącego Zebrania

4 Prezentacja LsR wraz z zalącznikaff'l

5 Pod]ęcie Uchwały o przyjęciu LsR Wraz załączn]kam],

6' PreŻentacja RegU arninLl Rady z załącznikami

7 Pod]ęc e Uchwały w ŻatwierdŻen u Regulaminu Rady Wraz z załącznikarni.

8' Prezentacja procedur oceny i wyboru operacji LsR w.az z załącznikami'

9 Podjęc]e uchwa]y o ŻatwjerdŻeniL] procedLlr oceny i wyboru operacji

z załącz|ikami

10. Prezentacla procedur oceny iwyboru operacji prolekty grantowe

11' Podjęcie uchwały o zatwierdzen u procedur oceny i wyboru operacji

grantowe wraz z załącznikami,

12 Podjęcie uchwały o prz yjęciu procedury zmiany kryterióW oceny Wn]osków,

13 Podjęcie uchwały o ustaleniu składki od gmin od 1'01'2016r''

14 Wolne wnioski informacje

LSR wraz

- projekty

. Uchwała nr XI/103/15 - Uchwa]a się co następuje

1 Po zapoznaniu sję z opracowaną przez Zespół wdraŻąący stowarzyszenia, procedurą

zmiany kryteriów prŻy ocenie wniosków' Zarząd rekomenduje Wa]nemu Zebran u

CŻłonków stowarŻyszenia LGD lvliędzy odrąa bobrern przyjęcje n]niejszej Uchwały'

Uchwała Nr X 103/15 zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa DŻiałania Między odrą a Bobrem

z dnia 15 grudnia 2015r. została przyjęta .]ed nogłośn e

2. |Uchwała w załączrr]ku do protokołu)

WOLNE WNIOSKI

1' zanąd zapfopanowa]' Żeby przygotowac dyplomy dla odchodzących

stowarzyszen a' którŻy W perspektywie 2009 _ 2015 byjcz]onkam ZarŻądu, Rady

Rewizy]ne] oraŻ prŻygotować uporninek dla Pana AndrŻeja Bukowieckiego'

plzeznaczona 2a0.ao zł W talon e do 100'00 Żł _ kupno albumu wędkarskiego.

2' Na Walnym Zebraniu członkóW trzeba prŻedstawić Wszystkie za]ącŻniki

czlonhow 
)

homisj I /
na [tory- 

J

Na zakończenie zebrania PreŻes Zarządu podziękował Wszystkim za prŻybycie za udzial

w spotkaniLr.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała Weronika Ku ikowska
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