
PROTKÓŁ Z ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SZANSE 
BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIWOSKIEGO Z DNIA 12 MAJA 2010

Porządek zebrania:

1. Piknik nad Odrą 2010 r. – podsumowanie

2. Ramowy budżet na funkcjonowanie LGD w 2011 r.

3. Projekt współpracy LIZ 2010 – budżet, podział zadań

4. Bilans 2009 – spotkanie z księgową D. Cembałą

5. Wolne wnioski

Ad. 1

Kinga Huber – Mazurczak opowiedziała i podsumowała „Piknik nad Odrą  który się 

odbył w dniach 7-9 maja 2010 r. na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Stowarzyszenie Szanse 

Bezdroży promowało agroturystykę w powiecie goleniowskim na stoisku Goleniowskiej 

Organizacji Turystycznej udostępnionej przez Urząd Miasta i Gminy Goleniów. Pod logiem 

LGD reprezentowały się również  Pani Ewa Wąsik i Elżbieta Rombel ze Stepnicy, które na 

stoisku sprzedawały pierogi, gołąbki, chleb ze smalcem oraz różne rodzaje ciast. 

Doświadczenie zdobyte w tym roku pomoże nam poprawić naszą jakość na podobnych 

imprezach w przyszłości. W czasie dyskusji ustalono, iż powinniśmy jeszcze mocniej 

odpowiadać na potrzeby Szczecina, nasza idea to: wiedza, umiejętności, doświadczenie (to 

muszą być atuty gospodarstw agroturystycznych). 

Ustalono co możemy poprawić na stronie internetowej – uporządkowanie haseł !

W następnym roku należy zmienić zdjęcia na ulotce – użyć zdjęcia z naszego terenu !

Ad. 2

Omówiono propozycję budżetu na 2011 r. Budżet ustanowiony jest dołączony jako 

załącznik nr 1.

Ad. 3

Dorota Idziaszczyk przygotowała budżet i podział obowiązków w ramach Igrzysk. 

Członkowie zarządu otrzymali w/w dokumenty do zapoznania się. Na koordynatora 

sportowego(zewnętrznego) wyznaczono p. Mieczysława Bździucha, natomiast do koordynacji 



rzeczowo-finansowej wyznaczono p. Dorotę Idziaszczyk. Poinformowano członków zarządu 

o drugim spotkaniu roboczym -  w Kaliszu Pomorskim i Złocieńcu (14.05.2010 r.) gdzie 

podjęta zostanie decyzja w sprawie  ustalenia miejsca do zrealizowania rozgrywek 

wojewódzkich. Z powodu innych zobowiązań prezes zarządu oraz koordynator sportowy 

projektu  nie będą mogli uczestniczyć w tym spotkaniu, dlatego oddelegowane zostały Dorota 

Idziaszczyk oraz Kinga Huber-Mazurczak. 

Ad. 4

Na spotkaniu zarządu obecna była p. Dominika Cembała (księgowa). Wyjaśniono błąd 

w bilansie za 2009 rok. W związku z popełnionym błędem ustalono zwołanie walnego 

zebrania członków stowarzyszenia na dzień 8 czerwca 2010 r. o godz. 16:30 w Sali Urzędu 

Miasta i Gminy Goleniów. Na zebraniu należy ponownie uchwalić budżet, ponadto 

zaplanowano informację o wnioskach POKL oraz Liderowskich Igrzyskach Olimpijskich.

Ze spraw organizacyjnych ustalono, iż księgowość zostanie przeniesiona do biura LGD ze 

względu na bezpieczeństwo dokumentów i sprawniejsze funkcjonowanie biura pod względem 

finansowym. Księgowa biura będzie obecna minimum dwa razy w tygodniu po kilka godzin 

(godziny pracy zostaną dopiero ustalone bezpośrednio z p. Dominiką). Praca będzie 

wykonywana na miejscu.   

Ad. 5

W wolnych wnioskach podjęto temat zmiany operatora telefonu stacjonarnego. W 

związku z ciągle pojawiającymi się problemami na linii zdecydowaliśmy o zmianie firmy 

obsługującej. Niestety wiąże się to ze zmianą numeru ponieważ obecny operator nie ma 

podpisanych umów z  główną firmą rozprowadzającą sygnał. Po przeanalizowaniu ofert 

rynkowych najkorzystniejsza jest oferta Tp SA. 

Ponadto poruszony został temat wynagrodzenia za pracę osób, które reprezentują 

LGD na imprezach weekendowych. Stawka ustalona to:

- 100 zł (netto) do 8 godz. pracy

- 150 zł (netto) od 8 godz. i dłużej

Osobami obsługującymi stoisko nie muszą być tylko pracownicy biura. Natomiast osoba, 

która obsługę imprez ma w swoich obowiązkach bez dodatkowego wynagrodzenia to dyrektor 

biura. 
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