
                                                                                      

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12 WZC z dnia 22.03.2016

                                                          SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

                                      Z PRAC ZARZĄDU LOKLANEJ GRUPY DZIAŁANIA

                                                   „DORZECZE ŁEBY” ZA 2015 ROK 

Zarząd stowarzyszenia odbył od czerwca do grudnia 2015 roku 9 posiedzeń.

W 5 posiedzeniach uczestniczył na zaproszenie Pan Ludwik Greczko – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej .

Na posiedzeniach Zarządu omawiane były następujące zagadnienia :

- przygotowanie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

- powołanie biura LGD

- podział pracy pomiędzy członkami Zarządu

- podpisanie umowy dzierżawy na biuro stowarzyszenia ,

- podpisanie umowy z Dyrektorem Biura,

- podpisanie umowy na prowadzenie obsługi księgowej ,

- wybór banku do obsługi konta i podpisanie stosownych dokumentów z BGŻ Paribas SA z 
siedzibą w Lęborku ,

- podpisanie wniosku o wsparcie przygotowawcze pomiędzy stowarzyszeniem ,a Urzędem 
Marszałkowskim w Gdańsku ,

- tworzenie grup roboczych opracowujących Lokalną Strategię Rozwoju 

- podpisanie umowy z P. Adamem Mikołajczykiem na pomoc przy budowie strategii ,
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- przygotowanie zmian w Statucie LGD

- przygotowanie projektu uchwał nt. Regulaminu Pracy Zarządu , Komisji Rewizyjnej i diet dla 
członków wyżej wspomnianych organów ,

- wprowadzenie zasad rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych ,

- wprowadzenie Regulaminu Pracy Biura ,

- upoważnienie Dyrektora Biura do dokonywania niezbędnych zakupów , i podpisywanie 
dokumentów za zgodność z oryginałem ,

- omówienie przebiegu spotkań konsultacyjnych na temat prac nad Lokalną Strategią 
Rozwoju ,

- opracowanie zasad wyboru Rady LGD,

- ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko 

- wyłonienie kandydata na wolne stanowisko – specjalista ds. koordynowania projektów i 
obsługi biura  II etapy,

- podpisanie umowy na obsługę prawną biura LGD,

- przyjęcie Polityki  Bezpieczeństwa,

-przyjęcie strategii , wyboru Rady LGD , zasad realizacji operacji finansowych w ramach 
działania LGD,

Zarząd przygotował 3 Walne Zebrania Członków i projekty uchwał 

- ws wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich 

- ws przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Członków,

- ws przyjęcia Regulaminu diet dla członków Komisji Rewizyjnej LGD „Dorzecze Łeby”,

- ws przyjęcia Regulaminu diet dla członków Zarządu LGD „Dorzecze Łeby”,

- ws przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia LGD „Dorzecze Łeby”,

- ws. regulaminu Zarządu LGD „Dorzecze Łeby”,
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-ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Łeby”,

- prezentacje pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 
Łeby” na lata 2014 – 2020

- uchwała ws . Regulaminu Organizacyjnego Pracy Rady stowarzyszenia LGD,

- ws. Zasad realizacji finansowych w ramach wdrażania LSR ,

- ws. powołania Rady LGD „Dorzecze Łeby”,

- ws. Przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Dorzecze Łeby”,

Opłacenie składek , stan na 25.01.2016 r. /składki za 2015 

W roku 2015 było 156 członków w tym 27 organizacji pozarządowych które wg Uchwały WZC 
są zwolnione z płacenia składki , w liczbie 27 mieści się również Starostwo Powiatowe Lębork 
jako członek wspierający nie płacący składki członkowskiej .

Czyli 156 – 27 = 129 osób i podmiotów które powinny uiścić składkę członkowską.

Składkę wpłaciło 107 członków co daje wynik ściągalności składki 82,94.
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