
 

 

  Dobiegniew,13.12.2018 r. 

Porządek obrad posiedzenia Zarządu 

RLGD Pojezierza Dobiegniewskiego 

 

1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 21.11.2018r. 

5. Informacja o wysłaniu harmonogramu Planu komunikacji na 2019 rok do Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze. 

6. Informacja o wysłaniu samouzupełnień do Wniosku o Płatność na operację pt. „Poznaj nasze 

pojezierze – cykl imprez plenerowych”. 

7. Informacja o wysłaniu pisma do Rady Gminy Stare Kurowo o wyznaczenie nowego pełnomocnika 

Gminy, który w jej imieniu będzie realizował prawa i obowiązki członka. 

8. Informacja o organizacji spotkania przedstawicieli władz samorządowych gmin oraz starostwa 

powiatowego, wchodzących w skład RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” podsumowujące 

działalność Stowarzyszenia w 2018 r. 

9. Informacja o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wyjaśnień  dotyczących 

Wniosku o Płatność na „Koszty bieżące i aktywizacja” I etap 2018 r. 

10. Informacja o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wyjaśnień dotyczących 

Wniosku o Dofinansowanie na „Koszty bieżące i aktywizacja” na 2019 r. 

11. Informacja o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o aneks do załącznika nr 1 

zawierającego LSR (zmiana wskaźników) do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej w dniu 20.05.2016 r.  

oraz o rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku (aneks nr 9). 

12. Informacja o wysłaniu do beneficjentów składających protest do oceny wniosków przez nich 

złożonych w naborze nr I/2018, pism o wynikach ponownej oceny przedmiotowych wniosków. 

13. Informacja o wpłynięciu pisma dotyczącego braków/oczywistych omyłek/wyjaśnień   

do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do realizacji w ramach działania 4.2 „Realizacja 

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” oraz o dostarczeniu wyjaśnień  

i uzupełnień do Urzędu Marszałkowskiego. 

14. Informacja o planowanej kontroli z Urzędu Marszałkowskiego, w dniach 18-19 grudnia 2018 r. 

 w zakresie  realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i zobowiązań 

zawartych w umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego z dnia 

 20 maja 2016 r. 

15. Informacja o pracach nad projektami współpracy. 

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania  

„Pojezierze Dobiegniewskie”  

ul .  Mickiewicza 7,  66 -520 Dobiegniew  

te l .  95 762 99 27e-mai l :  b iuro@pojezierzedobiegniewskie .org  

mailto:biuro@pojezierzedobiegniewskie.org


 

16. Informacja o przygotowaniach do szkolenia dla sektora rybackiego realizowanego jak operacja 

własna RLGD. 

17. Ocena skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej.  

18. Informacja o stopniu wdrażania LSR. 

19. Zapoznanie z propozycją Planu Pracy na 2019 rok. 

20. Ocena działalności RLGD, pracowników i funkcjonowania biura RLGD. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków zatrudnienia (wynagrodzenia) dla Specjalisty  

ds. wdrażania LSR. 

22. Omówienie sprawy zatrudnienia osoby świadczącej usługi księgowo-kadrowej. 

23. Podjęciu uchwały w sprawie zatrudnienia osoby świadczącej usługi kadrowo-księgowej. 

24. Sprawy różne, dyskusja. 

25. Zakończenie posiedzenia Zarządu. 


