
 
 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SZANSE 
BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIWOSKIEGO Z DNIA 02 WRZEŚNIA 2010 
 
 
Porządek zebrania: 

1. Ewaluacja działań LGD - LSR 

2. Budżet na funkcjonowanie LGD 2011 (wysokość poborów pracowników) 

3. Ankiety dla mieszkańców na działania związane z dofinansowaniem warsztatów, świetlic i 

innych działań realizowanych przez mieszkańców powiatu goleniowskiego 

4. Rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko spec. ds. funduszy 

5. Projekty współpracy – rozgrywki powiatowe, problem finansowania 

6. Wolne wnioski 

 

 

Ad. 1 

Na spotkaniu zdecydowano, iż ewaluacja pracy biura będzie przeprowadzona na podstawie 

ankiet monitorujących, które należy rozdać na spotkaniu walnym 8.09.2010 r. Ankiety, które 

obowiązywały do tej pory należy uzupełnić o rok którego dotyczą.  

Ewaluacja LSR – Należy zebrać opinie i powody rezygnacji z  Małych Projektów (z 

wniosków złożonych w naborach 2009 i 2010). Informacja musi zawierać dane na jaką kwotę 

był składany projekt i kto dlaczego zrezygnował.  

Ad. 2 

W planowanym budżecie zdecydowano o wysokości wynagrodzeń. Ustalono, iż od początku 

2011 roku nowa osoba obejmie stanowisko prezesa stowarzyszenia - wysokość 

wynagrodzenia 3000,00 zł netto, oraz dwóch pracowników na stanowisku specjalisty ds. 

funduszy – jedna osoba 2700,00 zł, druga 2300, 00 zł netto. Wszystkie osoby są zatrudnione 

na pełny etat i pracują osiem godz. dziennie. 

Do w/w budżetu została podjęta uchwała nr 1/09/2010 z dnia 2 września 2010 r.  

Ad. 3 



Ankiety dla mieszkańców na działania związane z dofinansowaniem warsztatów, świetlic i 

innych działań realizowanych przez mieszkańców powiatu goleniowskiego. Ankiety te 

przygotuje prezes stowarzyszenia i będą one rozdane na zebraniu walnym.  

 

Ad. 4 

Zarząd Stowarzyszenia jest umówiony na 10 września 2010 r. godz. 16.00 gdyż w tym dniu 

zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko specjalisty ds. funduszy.  

Ad. 5 

Pani Dorota Idziaszczyk przedstawiła plan realizacji działań na rozgrywki powiatowe oraz 

dyskutowano nad zdobyciem środków finansowych na rozgrywki, które odbędą się w Kaliszu 

Pomorskim. Zarząd zdecydował, iż będziemy korzystali z środków własnych i wszędzie tam 

gdzie to będzie możliwe zdobędziemy długie terminy płatności.  

 

Ad. 6 

 W wolnych wnioskach zapowiedziana była propozycja wystawiania się w naszych 

namiotach na dożynkach gminnych w Bolechowie.    
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