
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SZANSE 
BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO Z DN. 28 KWIETNIA 2010

Przyjęto protokół zebrania z dn. 28.04.10. 

Porządek zebrania:

1. informacja nt. działań związanych z agroturystyką w powiecie goleniowskim (materiały 
promocyjne, raport ze szkolenia)

2. Piknik nad Odrą 2010 (informacje i ustalenia)

3. podjęcie ostatecznej decyzji ws. tematyki i liczby wniosków do POKL:

- działanie 7.3 - propozycja 2 wniosków: 1) "Wokół stołu" (warsztaty z gotowania, florystyki, 
dekoracji  stołów),  2)  "W  ogrodzie"  (warsztaty  ze  szczepienia  drzew  i   ogrodnictwa, 
wikliniarstwa ogrodowego, projektowania ogrodów (zakres podstawowy))

- działanie 9.5 - propozycja 2 wniosków: 1) "Szkoła Liderów", 2) "Ekran na świat" (szkolenia 
komputerowe z zakresu tworzenia grafiki, tworzenia stron www oraz podstawowej obsługi)

4. przystąpienie do zachodniopomorskiej sieci LGD (informacja, umowa)

5. propozycja projektu współpracy"Igrzyska Leaderowskie Zachodniopomorskiego"

6. impreza "Nasze Kulinarne Dziedzictwo"

7. wolne wnioski

Ad.1
Omówiono następujące kwestie związane z promocją agroturystyki:

– szkolenie nt. prowadzenia działalności agroturystycznej, które odbyło się 24 
kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie i w którym 
wzięły udział 22 osoby. Część formalno-prawna została przybliżona przez prelegentów 
ZODR  w  Barzkowicach,  natomiast  część  praktyczna  prowadzenia  gospodarstw 
agroturystycznych  została  przedstawiona  przez  mieszkanki  gminy  Stepnica,  które 
takie gospodarstwa prowadzą. W części ostatniej szkolenia – dyskusji – zostały przez 
uczestników  zaproponowane  kategorie  do  budżetu  na  rok  2011  (pocztówki 
reklamujące  agrogospodarstwa,  koszty  wyjazdu na  targi  ornitologów do  Holandii, 
katalog  turystyczny  powiatu  goleniowskiego  oraz  koszt  przygotowania  filmu 
reklamowego powiatu). Wybrano również projekt billboardu (billboardy znajdą się w 
Przybiernowie i  Miękowie w okresie lipiec-sierpień 2010) oraz omówiono strukturę 



strony www.agropowiat.pl , a także omówiono treść ulotki reklamującej turystykę w 
powiecie goleniowskim. Materiały te są do wglądu na stronie www.szansebezdrozy.pl

– koncentracja na cechach charakterystycznych powiatu jako elementu promującego – 
skupiska ptaków (jedne z największych i najbardziej unikatowych w skali kraju). 
Uwaga ta została wcześniej podniesiona podczas szkolenia 24 kwietnia br. przez p. 
Joannę  Matulkę,  która  wśród  ornitologów  z  Holandii  pozyskuje  największą  liczbę 
klientów (turystów w jej agrogospodarstwie). 

– dalszy  kierunek  promocji  powiatu  –  dotarcie  do  mieszkańców  dużych  miast 
wykonujących  takie  zawody  jak:  prawnik,  nauczyciel,  lekarz  i  zaproponowanie 
weekendowego wypoczynku za miastem. 

Ad.2
Uczestnicy zebrania zostali poinformowani o warunkach i zasadach uczestnictwa w Pikniku 
nad Odrą 2010. LGD Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego będzie miało swoje 
stoisko  wraz  z  Goleniowską  Organizacją  Turystyczną.  Na  stoisku  tym  będą  rozdawane 
materiały promujące powiat goleniowski jako miejsce wypoczynku. Ponadto, Stowarzyszenie 
wykupi  miejsce  i  zapewni  transport  mieszkańcom powiatu  goleniowskiego,  którzy  zgłosili 
chęć udziału w Pikniku i wystawienia swoich produktów gastronomicznych. W chwili obecnej 
oczekiwane  są  oficjalne  decyzje  Urzędu  Marszałkowskiego  co  do  wysokości  opłat  i 
szczegółowych warunków uczestnictwa. 

Ad.3
Członkowie Zarządu przedyskutowali szczegółowe założenia projektów POKL przedstawione 
przez pracowników biura LGD i jednogłośnie podjęli decyzję, że o kształcie projektu, liczbie 
grup, poszukiwaniu i wyborze kadry szkoleniowej oraz miejsc wykonywania prac zdecydują 
jego autorzy,  tj.  pracownicy biura:  Kinga Huber-Mazurczak i  Dorota Idziaszczyk.  Przyjęta 
została koncepcja integracyjna proponowanych projektów w działaniu 7.3.

Omówione  zostały  również  propozycje  projektów  w  ramach  działania  9.5  POKL.  P. 
Mieczysław Bździuch zostanie koordynatorem projektu o nazwie „Szkoła Liderów”, przygotuje 
wniosek oraz, w przypadku jego realizacji, będzie odpowiadał za jego stronę finansową i 
sprawozdawczą.  Propozycja  drugiego  projektu  do  działania  9.5  POKL  „Ekran  na  świat” 
została  przybliżona  przez  stażystkę,  Małgorzatę  Nagrodzką,  która  rozpoczęła  prace 
przygotowawcze,  zbiera  oferty  i  informacje  na  temat  szkoleń  z  zakresu  obsługi  i 
wykorzystania komputera. 

Dodatkowo, poruszono kwestię projektu do działania 9.4 POKL. Grupą docelową projektu 
mają być nauczyciele z powiatu goleniowskiego, głównie szkół wiejskich, którzy mieliby wziąć 
udział w szkoleniach nt. animacji. Podjęto decyzję o napisaniu wniosku o finansowanie dla 
jednej  grupy uczestników w liczbie  20 osób.  Nie  wyznaczono jeszcze koordynatora  tego 
projektu. 

Ad4.
Omówiono  ogólne  założenia  utworzenia  i  sformalizowania  sieci  LGD  woj. 
zachodniopomorskiego. LGD Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego przystąpiło do 
tej sieci i  podpisało umowę o partnerstwie, co w praktyce oznacza, że wszystkie 15 LGD 
wybrało swoich 3  przedstawicieli-delegatów do Urzędu Marszałkowskiego,  którzy będą w 
przyszłości przedstawiać potrzeby całej sieci i występować w jej imieniu. 

Ad.5

http://www.agropowiat.pl/
http://www.szansebezdrozy.pl/


Zarząd  zdecydował  (proporcja  głosów:  5  za,  1  przeciw)  o  wzięciu  udziału  w  projekcie 
współpracy (działanie 4.21 Leader) pt. „Igrzyska Leaderowskie Zachodniopomorskiego LIZ. 
Według założeń projektu, w którym udział wezmą także inne LGD z naszego województwa, 
zostaną przeprowadzone rozgrywki piłki nożnej dla najmłodszych dzieci, tj. rocznik 2000 i 
młodsze oraz (jeśli zostanie podjęta taka decyzja wśród wszystkich partnerów projektu, tj. 
innych LGD) dla dzieci z rocznika 97-99. Drużyny zwycięskie na poziomie każdego LGD będą 
reprezentować to LGD na rozgrywkach wojewódzkich. Miejsce  wojewódzkich potyczek oraz 
ich ostateczny termin i kształt organizacyjny będą znane po 15 maja br. po II spotkaniu 
roboczym ws. tego projektu. 

W związku z tym pomysłem pojawiła się potrzeba zmian w umowie na funkcjonowanie LGD – 
należy  bowiem  przesunąć  środki  zaplanowane  na  2010r.  na  przygotowanie  projektu 
współpracy do kategorii: „realizacja projektu współpracy”. Koordynator projektu nie został 
jeszcze wskazany. 

Ad. 6
W dn. 10 lipca 2010 na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbędzie się impreza pn. 
„Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki regionów”. Ustalono, że LGD Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu  Goleniowskiego  przyjmie  rolę  koordynatora  tego  wydarzenia,  tzn.  będzie  spinał 
organizacyjnie prezentacje wystawiennicze wszystkich LGD zachodniopomorskiego. Podczas 
tej  imprezy  prezentować  mogą  się  też  regionalni  wytwórcy  rękodzieła,  produktów 
gastronomicznych oraz artyści. 
Ponadto, zdecydowano, że LGD Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego i regionalni 
artyści  i  wytwórcy wezmą udział we wrześniowych targach rolnych AGRO POMERANIA w 
Barzkowicach, w targach POLAGRA oraz w Jarmarku św. Jakuba w Szczecinie w lipcu br. 

Ad.7
Ustalono,  że  posiadane  materiały  promocyjne  (kubki,  koszulki  itp.)  będą  dozowane  i 
wykorzystywane na imprezach. Podjęto decyzję, że do budżetu na rok 2011 zostaną dodane 
nowe materiały promocyjne. Przedyskutowano, czy warto planować środki w budżecie na 
przyszły  rok  na  szkolenia  z  zakresu  estetyzacji  wsi.  Członkowie  Zarządu  zgłosili  także 
propozycje  do  budżetu  2011  na  wykonanie  tablic  informacyjnych  w  poszczególnych 
miejscowościach. Tablice te miałyby informować o lokalnych producentach i ich wyrobach. 
Ponadto  ustalono kolejny termin zebrania  Zarządu na 12 maja br.  godz.  10.00,  a także 
zobowiązano biuro LGD do przygotowania projektu budżetu 2011 na ten dzień. 
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