
 
 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SZANSE 
BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIWOSKIEGO Z DNIA 25 PAŹDZIRNIKA 2010 r.  
 

 

Porządek zebrania: 

 

1. Weryfikacja członków Stowarzyszenia 

2. Rozliczenie LIZ, 

3. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia 

4. Terminy naborów i sposoby zabezpieczenia środków pieniężnych przeznaczonych na 

projekty, 

5. Ewaluacja działań LGD w 2010 r. 

6. Propozycje wniosków do PO KL, 

7. Ankiety – badanie potrzeb, 

8. Wolne wnioski 

 

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek obrad przedstawiony przez Prezesa Zbigniewa 

Łukaszewskiego. Poruszano następujące tematy: 

 
1. Weryfikacja Członków Stowarzyszenia. 

Członkowie Zarządu (po wcześniejszych rozmowach z członkami stowarzyszenia) jednogłośnie 

zdecydowali o skreśleniu z listy następujących osób: Fokt Marek, Grodziska Izabela, Kozicka 

Wanda, Marek Rafał, Pyskir Ewa Ludwika, Zawierucha Jerzy, Borecki Marcin, Maciejewska 

Izabela, Zabłocka Elżbieta. W/w osoby otrzymają  pismo informujące o skreśleniu ich z listy 

członków Stowarzyszenia z możliwością odwołania się do Walnego Zgromadzenia. 

W następnym punkcie spotkania -  jednogłośnie zdecydowano o przyjęciu do grona członków 

Stowarzyszenia kandydatury p. Agaty Wilińskiej-Onyśko. 

 

2. Rozliczenie LIZ. 
Dyrektor biura LGD, Kinga Huber-Mazurczak przedstawiła finansowe podsumowanie LIZ`u. 

Całkowity koszt rozgrywek wyniósł 14820,00. Następnie omówiono wyniki zawodów oraz rozdano 

tabliczki do pucharów przedstawicielom poszczególnych gmin. 

 

3. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia. 
Omówiono zagadnienie dotyczące wpłat składek członkowskich, od wpłynięcia których 

uzależnione są poszczególne  płatności Stowarzyszenia ( odnotowano wpływ składek z gmin: 

Goleniów, Osina, Stepnica, Maszewo, Nowogard). Ogólną sytuację finansową uznano za stabilną. 

 

4. Terminy naborów i sposoby zabezpieczenia środków pieniężnych przeznaczonych na 
projekty. 



Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Łukaszewski wystąpił z propozycją utworzenia funduszu 

pożyczkowego lub sołeckiego w gminach oraz uruchomienia cyklu spotkań na temat małych 

projektów. 

Ustalono także terminy naboru wniosków: 

• Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi – I kwartał 2011r. ( wiąże się to z aneksem do UM 

zmieniającym tabelę finansową. Zmianie ulegnie także strategia oraz harmonogram 

ogłaszania naborów, co będzie wymagało uchwały zarządu). 

• Tworzenie mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – II 

kwartał 2011r. 

Uchwała nr 1/10/2010 stanowi załącznik nr do protokołu. 

 

5. Ewaluacja działań LGD W 2010r. 
Prezes zaproponował aby na Walnym Zebraniu ustanowić zmiany w LSR dotyczące ewaluacji, 

która miałaby być przeprowadzana raz na rok. 

Uzgodniono, iż ewaluacja za 2010 r. będzie przeprowadzana przez pracowników biura. W miesiącu 

listopadzie zaplanowano spotkania z Sołtysami na których należy: sporządzać listę obecności, 

ankietę monitorującą,  informować o naborach i konkursach grantowych odnośnie aktywizacji 

obszarów wiejskich, przeprowadzać ankietę potrzeb oraz rozdawać ulotki. Planowane jest także 

przeprowadzenie oddolnego, anonimowego wywiadu z mieszkańcami wsi w obrębie powiatu. 

 

6. Propozycja wniosków do POKL i KSOW. 
 

• Zaplanowane zostało umieszczenie ankiety monitorującej, która mogłaby stanowić 

wskazanie do projektów POKL - on line  na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

• Uznano, że do konsultacji z Ł. Myśliwcem należy poddać dokumenty Stowarzyszenia 

dotyczące wniosków o konkursy grantowe ( dot. rodzaju kosztów kwalifikowanych 

zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa). 

• Przyjęto możliwość napisania wniosku do KSOW o przeprowadzenie kolejnej edycji 

„Szkoły Animatorów Wiejskich” na skalę wojewódzką (w 2 grupach). W związku ze 

zwiększeniem skali projektu we wniosku konieczne będzie ujęcie zwrotu kosztów przejazdu 

dla uczestników. 

• Zdecydowano, że po wyborach ponownie rozpoczniemy temat projektów dla nauczycieli. 

 

7. Wolne wnioski. 
Ustalono, że termin kolejnego Spotkania Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia zostanie 

wyznaczony w okresie 2 tygodni. 

 
 

 

 
Protokołował         Prowadził 

Kinga Huber-Mazurczak      Zbigniew Łukaszewski 

 
 

 

 

 

 

 


