
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania
'MIĘDZY oDRĄ A BOBREM'

Protokół

z posiedzenia zarządu stowarzyszenia _ Lokalna Grupa Działania Między odrą
a Bobrem odbytego w dniu 27 sierpnia 2015r.

Posiedzen e ZarŻądu rozpaczą cźegaŻ Dosze] Wiceprezes Zarządu prawadzący posiedzenie W

związku z nieobecnością Plezesa Zalządu' który przywta] obecnych cz]onkóW ZarŻa.du i prŻedstaw]

proponowany porządek posiedzenia:

ornóWienie proponowanych zmian

Pżyjęcie proponowanych zmian w
przedstaw en a na WZC

Podjęcie uchwały o zwołan u WZc

w statuc e stowarzysŻenja

statuce stowarŻyszenja do

ń sp'ołiF zn'Jr W slal_'e s_o Jr/ys/e' o3

4. lnne sprawy Żqłoszone na posiedzenlu.

Zarząd iednog]ośnie przy]ął zaproponowany porządek obrad

W posjedzen u Uczestniczyl Człankow e zarządu' zgodnie z załączoną ]istą

Nastepnle prŻVstap ono do rea iŻacii oroqramLl posiedzenia.

Ad. 1

członkowie Zarządu otrzymali przed posjedzeniem projeki statutu z nanies onymi propozyclaml

Żmjan' Wynikającymi Z koniecŻnoŚci aktua izacji zapisóW w statucie do bieŻącej sytuacji a

takŹe z propoŻycj zmian wynika]ącymi ze spotkania Zarządu z Wó]tanri i burrńistrŻam z dnia

3'07'2015r' Po dyskusj nad sposobem procedowania' usta|ono Że kaŹda proponowana zmana

będz]e głosowana oddzieln e' W związku z pawyŻszym przystąpiono do głosowania na

propozyc]ami zmian które będą rekomendowane plzez Zalząd na Walne Zebranie członkóW

a/' Ws 1 propoŻyc]a dotyczy]a dodan]a punktu 4 o treśc:
4. promocję środowiska naturalnego' krajobrazów i zasobów historyczno-kulturalnych'

rozwój turystyki i jej szerokiej popuiaryzacji.

W głosowaniu propozyc]e przyjęto 3 g]osami Ża i 1 wstrŻymującym się'



b/. W s 3 propozyc]a doiyczyła aktua|zac]i przepisów dotyczących realizacj dŻja]a ności W
perspektywie fi|a|sawej 2a14 2a20 fuIiejsce dotychczasowych zapisów
odnosŻących sę do at 2007 2013 wpisano:

ustawy z dnia 20 lutego 2015r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z uc|ziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Ż ecz Rozwoju obszarów Wiejskich ( Dz' U.
z 2015l, poz.349J, ustawy z dnia 20 lutego 2015r o rozwoju lokalnym z u.|ziałem
lokalnej społeczności \Dz.U. z 2045ł' poz' 378), lozpofŻądzenia Rady (WE) nr
1305l2o'l3 z dnia 17 gludnia 2013 r. w sprawie wsparcia roŻwoju obszarów wiejskich pŻez
EuropejskiFundusz RoIny na rzecz RoŻwoju obszarów Wiejskich (Dz.Urz.UEL347 z
20.12.2013, sltr' 4a7 J oraŻ njniejsŻego statutu

W g]osowan]u propozycje przyjęto 4 g]osam za

c/ W s 5 propozyc]a dotyczyła innego Żapsu obszaru działania stoważyszenia razszelzenia
obszaru działan a na inne państwa i przedstawiała się następu]ąco:

obszar objęty LsR oraz może realizować swoje cele statutowe na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.

W głosowanju propozycje przyjęto 2 głosami za i 2 głosam] przeciw Zadecydowa] głos

d/ w s 7 propoŻycja dotyczyła dodania 4 punktu W ustępre 1 o treści:
4' inne przedsięwŻięcia służące rozwojowi obszarów wiejskich

ala/ daa.nB us'ępu _ o'les'
stowarzyszenie realiŻując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków i
Żataudnionych placowników.

W głosowan u propoŻycje przyjęto 4 głosami za'

e/. W s 8 Żredagowano treść zapsóW na następu]ące:
1' zalząd stowalzyszenia do realizacji celów statutowych powołuje biuro
2' strukturę biura określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez zarząd

Stowarzyszenia
3. Biuro stowarzyszenia jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami

organizacyjnymi i prŻygotowawc7ymi.

W głosowaniu plopozycje prŻyjęto 4 g]osarni Ża

fl. W s 9 propoŻyc]a dotyczyła charakteru członkóW Stowarzyszen a dzeąc ich na
zwycza)nych' Wsp erających ] honorowych. Przyjęto zapis]

1. stowarzvsŻenie posiada członków:
a- Zwyczajnych,
b. Wspierających

W głosowanjlr propoŻycję przyjęto 3 głosami za i '] głosie wstrŻyrnu]ącym się'

Ponadio dodano następujące Żapisy W tyrn paragrafie]

2. członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne
w tym jednostki samoŻ ąd u terytorialnego, złożą deklarację członkowską i
zostaną uchwałązarządu przyjęte w poczet członków.

3' członkjem wspierającym może zostać osoba fizyczna ]ub plawna deklarująca
pomoc finansową lub merytoryczną w realizacji celów stoważysŻenia.
członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i prŻyjęcitr
na podstawie uchwały zarządu.

4' członkowie wspierający n]e posiadają biernego oraz czynnego
prawa wyborczego, mogąbrać udŻiał w Walnym zebraniu człon ków.jedynie z
głosem doradczym'

W g]osowaniu propozycję przyjęto 4 g]osami Ża



g/' W s 11 propozycja datyczyla dodania W ustęp e 2 punktu o treści:
Wstępu na imprezy organizowane przez stowarzyszenie.

W g]osowaniu propozycję odrŻucono 3 głosami za ] 1 prŻeciw

hi. w s 12 propoŻycja dotycŻyła dodania dodatkowego punktu w ustępie ] o trescl
co najmniej rocznego opóźnienia w opłacaniu składek członkowskich

W głosowan u propozycję przyjęto 4 głosami Ża

i/' W s 14 propozycja dotyczyła zmany zapisu ustępu 2 o treśc] oraz
nawiąŻywać stosunku pracy z€ stowarzyszeniem. która usunięto' Ponadto proponUJe 5lę
WydłuŻenie kadencji organÓw stowarzyszenia o 1 rok z 3 na 4 lata

W głosowaniu propozycje pŻyjęto 4 głosami za

j/. w s 16 Pierwsza propozycja dotycŻyja Żnriany Żapisu ust. 1 poprzez dodanie zapisu

Walne zebranie członków może być Żwyczajne lub nadzwyczajne'

W g]osowan]u propozyc]e pŻyjęto 4 g]osarnl za

Druga propozycja dotyczyła zmiany ust.2 na zapis o treści:
Walne Zebranie człon ków zwołuje zaĘąd z własnej inicjatywy co najmniej jeden
raz na roklubna pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając ojego
terminie, miejscu i propozycji porządku obrad wszystkich członkóW
stowarzyszenia co najmnjej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

W głosowaniu propoŻycje przyjęto 4 głosam za

Ponadto dodano
ust. 3 o treśc ]
Nadzwyczajne Walne z€branie członków zwołuje zalŻąd in'ormując czlonków o
miejscu iterminie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem-

W głosowaniu propozycje pŻyjęto 3 głosam za i 1 WstrŻymującym s]ę

ust 4 o treŚcr]
W Walnym zebraniu członków winna uczestniczyć co najmniej połowa
członków uprawnionych do głosowania' W razie braku quorum dopuszcza
się zwołanie Walnego zebrania członków w tzw. ll terminie, czyli w łym
samymdniu pół godziny później' o iIe W zawiadomieniu oWalnymzeb.aniu
członków zawańo taką informację' Decyzje Walnego Zeb.ania członków w
drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uczestniczących członkow.

W g]osowaniLl propozycje przyjęto 3 g]osami za i1 Wsirzymującym sę

Dotychczasowy ust 3 otrzymuje nuTner 5 oTaz Żrnieniono treść na:
W Wa nym Zebran u cŻłonków ucŻestn icŻą cŻło n kow e stowarŻyszen a' członkowie wspierający
z głosem doradczym ofaz zapfasze|:) plzez Zarząd gośc e

W q]oso'Voni'] plopoz/, i. przyjęto 4 do.dr1| /d

Dotychczasowy ust. 4 otrŻym!]e nurner 6 a Ust 5 otrzymuje numer 7



k/' W s 17 Pierwsza propozycja dotyczy Żmiany ust 1 tego paragrafu na:

zarząd sklada się z Prezesa, Wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz czlonka zarządu.

W głosowan u propozyc]e przyjęto 4 głosami za

Druga propozycja dotyczy zmiany ust 2 na

Wyboru wszystkich członków zalządu dokonuje Walne Zebranie cŻłonków w
głosowaniach na poszczególnych członków.

W głosowaniu propozycje przyjęto 4 głosam za

TrŻeca propozyc]a dotyczy dodania punktu do ust. 3 o treści:

wykonywanie uchwał Walnego zebrania członków'

W gjosowaniu propoŻycje przyjęto 4 g]osami za

czwańa propoŻycja dotycŻyła Wykreś enia Ust 4 Ż tego paragrafu iprzeneslen/a
go do paraglafu 20 i dotyczy zapisu o treści

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
Upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes zaŻądu jednoosobowo bądź dwóch innych
członków zaŻądu łącznie'

W g]osowaniu propoŻycje przyjęto 4 głosam Ża

Piąta propozycja dotyczyła dodania ust 5 o treŚc:

Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrŻeb nie rzadziej niż 2 nzy

W głosowaniu propozycje pŻyjęto 4 głosam za

u w 5 18 Pjerwsza propoŻycja dotyczy]a zniany treśc Ust 1 na:

Konr s.]a RewiŻyjna składa się Ż PrŻewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1

członka wybieranych i odwoływanych prŻeŻ Walne Zebranie członków.

W głosowaniu propozycje przyjęto 4 głosami za

Druga doiyczyła Wykreślen a ust. 2 o treścl:

Komisja RewiŻyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybie.a spośród

swojego grona Przewodniczącego

W g]osowaniu propozyc]e prŻyjęto 4 głosam za

]/ W s 19 propozycje dotyczy]y: Żmiany W ust 1 ]icŻby członków Rady z'|2 na 15 osób'

W gjosowaniu propozycje przyjęto 4 g]osamj Ża

Zmiany W ust 2 WskaŻnika udŻia]u spo]ecŻeństwa W RadŻje z 5ooń na 7oo/o

oraz aktualizacji podstawy prawnej



Zrniany w ust I podstawy prawnej funkcjonowania Rady w nowej

perspektywie finansowel L.ln j Europejskiel

W głosowaniL] propozycje przyjęto 4 głosarni Ża

m/' w s 20 propozycie dotyczyły:

dodania Lrst. 4 o treści:

stowafzyszenie prowadz; gospodarkę finansową zgodnie z obowiąŻującymi p.zepisami'

W g]osowaniu propoŻycje pŻyjęto 4 głosami Ża

Dodanja ust 5 o treści zmienionego i pŹeniesionego z paragafu 17 zapsu o

zakres e kompetencj :

Do reprezentowania stowarzyszenia, zawielania umów, udzielania
pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli,do zaciągania
zobowiązań majątkowych wymagany .jest podpis Prezesa idowolnego cŻłonka
zaŻądu lub Wiceprezesa i skarbnika.

W głosowaniu propozycje przyjęto 2 glosami za' 1 przeciw i 1 wstrzymu]ącym sę

ad.2

Po pEy]ęc u W głosowaniach proponowanych Żmian W statucie stowarzyszenia zalząd podj4

L]chwałę Vll/86/15 W sprawie przyjęca zrnian i rekomendowania ich na WŻc

Ad.3
zalząd podj{ uchwałę VlI/87/15 w sprawie zwołania Walnego Zebrania członkóW W dniu

17.09.2015l na godz' 13'00 z proponowanym następującyrr porŻądkiem obrad]

1 oh]Varcie Walnego Zebrania członkóW stowarŻysŻenia
2. Przy]ęcie porŻądku obrad.
3. Wybór Pżewodniczącego Zeblania
4. Przedstawienie plzyjętych pŻez Zarząd stowarŻyszenia propozycji

zmian Statutu Stowarzyszen a.

5. Dyskusja na proponowanymi zrnlanarni StatLrtlr
6 Podjęcie uchwały w sprawe zmian W Statuce stowarŻyszen a.
7. Wolne wnioskr i informacle.

Ad. 4

Nie zgłosŻono innych spraw'

W głosowaniu propozycje przyjęto 4 głosarni za

Na tym protokół zakończono i podpisano'

Protokołował: Zenon obrał


