
 
 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SZANSE 
BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO 

 25 LISTOPAD 2010 r.  
 

 

 

Porządek zebrania: 
 

1. Budżet 2011-2015, 

2. Zmiany w Strategii pod kątem ewaluacji i ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. 

U. z dnia 30 sierpnia 2010 r.), 

3. Uaktualniona lista członków + adresy, 

4. Wzory wniosków o przystąpienie do partnerstwa (warsztaty edukacyjne 2011r.), 

5. Ustalenie terminu Walnego Zebrania Członków, 

6. Zakresy obowiązków (instrukcja kancelaryjna), 

7. Ewaluacja, 

8. Przyszłe projekty: 

a) Justyna  Rose -  Neubrandenburg  

b) Jan Rybski -  Projekt POKL działanie 7.3 Priorytet VII  zorganizowanie szkolenia 

mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i znajomości języka 

niemieckiego potrzebnych do pracy w Niemczech  jako opiekun/ka osoby starszej w 

gospodarstwie domowym. 

Członkowie jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Poruszono następujące tematy: 

 

Ad.1 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010r. 

konieczne jest ustalenie budżetu na lata 2011-2015. Wstępny budżet został już opracowany, 



Członkowie Zarządu analizowali poszczególne koszty wg tabeli budżetowej. W trakcie 

dyskusji zdecydowano o zwiększeniu budżetu przeznaczonego na usługi prawne.  

Członkowie uznali też za priorytetowe podjęcie działań, które wpływają na zwiększenie 

identyfikacji w terenie (tj.wprowadzenie różnych innowacyjnych motywów 

charakterystycznych dla poszczególnych wsi np. tabliczki umieszczane na domach). 

Podjęto także decyzję odnośnie promowania lokalnych produktów poprzez umieszczenie ich 

listy na stronie internetowej www.agropowiat.pl  i  wprowadzenie ich do oferty wskazanych 

restauracji, barów itp. o 

W tym celu biuro LGD podejmie następujące kroki: 

− sporządzenie listy przepisów spośród przesłanych, wraz z historią  powstawania dań i 

fotografiami oraz zasadami upowszechniania przepisu 

− spotkanie z twórcami przepisów 

− spotkanie z restauratorami 

− przygotowanie oferty potencjalnych odbiorców ( np. zakłady pracy, urzędy) 

Jednogłośnie przyjęto założenia budżetu na lata 2011-2015. Uchwała nr 1/11/2010 stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Ad.2 

W związku z Rozporządzeniem z dnia 19 sierpnia 2010r. konieczne było umieszczenie zmian 

w Lokalnej Strategii Rozwoju. G łówne z nich obejmują: 

− określenie przez Lokalną Grupę Działania terminu planowanych naborów, 

− wystosowanie prośby do właściwego organu samorządu wojewódzkiego o 

umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej w terminie 44 dni przed naborami, a 

następnie w terminie 24 dni – umieszczenie dokumentacji 

− uchylenie punktu mówiącego o wyborze przez LGD projektów do wysokości 120% 

limitu dostępnych środków, zgodnie ze zmianami obowiązuje teraz tylko limit 

dostępnych środków 

− uchylenie terminu 30 dni od dnia, w którym upłynął termin na składanie wniosków na 

decyzję Rady co do przyznania pomocy  

− obok dotychczasowych informacji, wg nowego Rozporządzenia- LGD dodatkowo 

informuje wnioskodawców o tym czy mieszczą się w ramach limitu dostępnych 

środków oraz czy dokumenty zostały złożone w terminie 

− publikowanie przez LGD listy rankingowej na stronie internetowej nie poźniej niż w 

dniu przekazania do organu samorządu   



Pod kątem ewaluacji zmiany w LSR dotyczą: 

Ewaluacja znajduje się w kompetencjach Komisji Rewizyjnej lecz może zostać zlecona 

podmiotowi zewnętrznemu. Będą stosowane dwa rodzaje ewaluacji. Pierwsza dotycząca 

wniosków składanych w ramach PROW 2007-2013 (przeprowadzona przez beneficjentów 

przed każdym działaniem i stanowiąca element wniosku o dofinansowanie - pozwoli określić 

spodziewane efekty), oraz druga –ewaluacja własna (przeprowadzana  w IV kwartale każdego 

roku, określająca zrealizowane cele i ich wpływ na realizację LSR). Ponadto, sporządzane 

będą  roczne zestawienia wyników ankiet, rozmów, spotkań z mieszkańcami, partnerami 

LGD. Pozwoli to na stałe podnoszenie jakości usług i stosowanych procedur. Sporządzane 

raporty ewaluacyjne będą przedstawiane na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia (1 

raz w roku) i podawane do publicznej wiadomości np. poprzez umieszczanie na stronie www. 

Uchwały ze zmianami w LSR muszą zostać dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego do 31 

stycznia 2011roku. 

Ad.3 

W czasie zebrania jednogłośnie przyjęto kandydaturę p. Jerzego Kaczmarskiego. 

Wraz z nowym członkiem w skład Stowarzyszenia wchodzą 54 osoby. 

Ad.4 

Członkowie Zarządu analizowali wzór wniozku sporządzony przez Prezesa Łukaszewskiego.  

Ustalono następującą nazwę dla wniosku: 

„Wniosek na działania aktywizujące 

 w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Szanse Bezdroży” 

Wszelkie płatności związane z organizacją będą mogły być dokonywane tylko przelewem, co 

zostanie wpisane do wniosku. Koordynator projektu musi być osobą pełnoletnią, a nabory 

będą prowadzone dwa razy do roku ( I- pod koniec stycznia, II-na przełomie kwiecień/maj). 

Ad.5 

Termin kolejnego Zebrania Walnego ustalono na 17 stycznia 2011r., godz. 16:30 w siedzibie 

Gminy Goleniów. 

W planach zebrania przewidziane są: wybory uzupełniające do Rady, Komisji rewizyjnej; 

zmiany w statucie ( pod kątem organizacji porządku publicznego); zmiany w LSR; informacje 

nt. budżetu do 2015 roku oraz wniosków partnerskich. Uchwała nr 2/11/2010 stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad.6 

Zakresy obowiązków pracowników biura LGD zostaną dołączone do instrukcji kancelaryjnej. 



Ad.7 

W ramach ewaluacji  Z. Łukaszewski wraz z pracownikiem biura LGD wykonają przejazd po 

gminach powiatu goleniowskiego w ramach którego przeprowadzą ankietę dotyczącą 

znajomości działań prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania oraz przeprowadzą krótką 

ankietę i analizę potrzeb. W trakcie spotkań zostaną rozdane ulotki nt. Leader`a. 

Ad.8 

a) spotkanie  z Justyną Rose 

Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2010r. w biurze LGD. Rozmowa będzie dotyczyła 

możliwości podjęcia wspólnych działań w ramach POKL lub Interreg`u 4A ( np. 

zorganizowanie wspólnych warsztatów po stronie polskiej lub niemieckiej, w ramach których 

część kosztów stanowiłby wkład własny uczestników). Warsztaty miałyby mieć formę 

cykliczną. 

b) spotkanie z Janem Rybskim  

Spotkanie odbyło się w 22 listopada w biurze LGD. Rozważano możliwość stworzenia 

partnerstwa w ramach działania POKL 7.3. Obejmowałoby to naukę języka niemieckiego + 

podniesienie kwalifikacji  przygotowujących do pracy jako opiekun osób starszych na rynku 

niemieckim. 

Na początek zaplanowano stworzenie ankiety pod kątem zainteresowania. 

 

Na koniec ustalono, że kolejne zebranie odbędzie się 11 stycznia 2011r. 

 

 

 

Protokołował        Prowadził 

Agata Orlińska       Zbigniew Łukaszewski 

 

 

 

 

 

 


