
Stowarzyszenie _ Lokalna Grupa Działania
*MIĘDZY oDRĄ A BOBREM''

Protok ł
z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Między odrą

a Bobrem odbytego w dniu 05 sierpnia 2016r.

PosiedzenteZarządu rozpoczął Prezes Ryszard Kozakiewicz, ktory przywitał obecnych członkow Zarządu i

przedstawił pro po n owa ny porządek posiedzen ia :

1. omowienie spraw związanych z dokumentacja aplikacyjnązwiązana z naborami.

2. omowienie spraw zwlązanych z obsługą finansową i kadrową Biura.

3. omowienie Spraw związanychzzatrudnieniem pracownika w Biuze Stowazyszenia.

4. okreŚlenie kwoty przeznaczonej na działalnośc informacyjną i promocyjną Stowarzyszenia.

5. Wolne wnioski i informacje.

Zarząd jed nogłoŚ n ie przyjął za pro po n owan y po rządek obrad.

W posiedzeniu uczestniczyll Członkowie Zarządu w liczbie 5 osob, zgodnie zzałączoną listą obecnosci.

Ad.1' omowienie spraw związanych z dokumentacja aplikacyjną związana z naborami'

Pan Prezes omowił otrzymane w dniu 29.07.2016r dokumenty aplikacyjne dla beneficjentow:

LGD otzymało drogą mailowa dokumenty dotyczące wnioskow o przyznanie pomocy, wnioski płatnicze wraz

z dokumentami towarzyszącymi ( instrukcje, oświadczenia) i załącznikami ( biznes plan, i inne)

W chwili obecnej tnruają prace nad umieszczeniem całej dokumentacji wraz z krotką informacją o Warunkach

ktore musza spełnic beneficjenci na stronie internetowej Stowarzyszenia. Poinformował teŻ, Że w miesiącu

sierpniu br. mają się ukazac procedury związane z naborami. Po uzyskaniu i zapoznaniu się z dokumentacją,

planowane jest szkolenie organÓw ( prawdopodobny termin to wrzesien br.) orazprzYgotowane będą materiały

informacyjne i promocyjne. Zaząd przedstawioną informację przyją do wiadomości.

Ad.z omÓwiente spraw związanych z obsługą finansową i kadrową Biura.

Prezes omowił sprawy związane z obsługa finansowa Stowarzyszenia, informując o dotychczasowej obsłudze,

ktora kozysta ze starego systemu informatycznego co ogranicza moŻliwoŚci analityczne, oraz Że bardzie)

nowoczesny system oraz duzo większy zakres usług, w tym usługi kadrowe, pzy niŻszej cenie, przedstawiło

Centrum obsługi Przedsiębiorcow Sp. z.o.o z ZielonĄ Gory. Zaząd po zapoznaniu się ze złoŻoną ofertą

zaakceptował dokonanie zmiany oraz powierzenie obsługi finansowej Centrum. ( oferta Centrum obsługi

PrzedsiębiorcÓw w załączen iu)

Ad.3. Omowienie spraw związanychzzatrudnieniem pracownika w Biuze Stowarzyszenia

Prezes omowił wyniki naboru ogłoszonego na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych, stwierdzając, iŻ

na konkurs wpłynęły 3 oferty, w tym 2 oferty nie spełniające kryteriow naboru, 1 oferta złoŻona w terminie i

prawidłowa pod względem formalnym została dopuszczona do dalszej procedury i po przeprowadzeniu

rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 28.07.2016r. zostaje rekomendowana Zarządowi do zatrudnienia.



Zarząd zaakceptował kandydaturę p' Doroty Dabiach na stanowisko Specjalisty ds' administracyjnych, ktÓra

będzie zatrudniona na 1 etat oraz na okres probny 3 miesiące z opĄą przedłuzenia umowy.

Ad.4. określenie kwoty przeznaczonej na działalność informacyjną i promocyjną Stowazyszenia.

Zarząd po zapoznaniu się z propozycją wydzielenia kwoty na działalnosc informacyjną ( druk warunkow i

zasad aplikowania o środki ) oraz zakup materiałow i pzedmiotow promocyjnych wyraził zgodę na

przeznaczenie na ten cel kwoty 10.000 złw ramach kosztow aktywizacji.

Ad.4 Wolne wnioski i informację

Nie zgłoszono innych wnioskow

Na zakonczenie posiedzenia Preze s Zarządu podziękował wszystkim za pzybyeie i za udział w obradach oraz

dokonał zamknięcia obrad Zaządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między odrą a Bobrem.

Na tym protok ł zakonczono i podpisano.

Prezes


