
 

Nasz znak: LGD/19/2016                                                                   Kętrzyn, dnia 31.05.2016r 

 

 

 

Szanowni Członkowie 

 Lokalnej Grupy Działania „Barcja” 

/wg rozdzielnika/ 

 

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków  

Lokalnej Grupy Działania „Barcja 

 

 

Na podstawie §18 ust. 3 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd 

Stowarzyszenia zwołuje w dniu 16 czerwca 2016 r. Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie 

się o godz. 16
45

 w budynku Urzędu Gminy Kętrzyn przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, sala nr 1.                   

W przypadku braku quorum drugie spotkanie odbędzie się o godz. 17
00

. Wszystkie niezbędne załączniki 

są dostępne na stronie internetowej www.lgdbarcja.pl w zakładce dokumenty do pobrania. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania, 

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, 

3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania,  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC z dnia 28 grudnia 2015 r., 

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania, 

6. Wybór Sekretarza, 

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, 

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu: 

- sprawozdanie merytoryczne za cały okres realizacji LSR 

- sprawozdanie finansowe za 2015 r.(bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego 

Zarządu za rok 2015, 

10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały, 

11. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015 rok oraz podjęcie 

stosownej uchwały, 

12. Omówienie sytuacji bieżącej związanej z realizacją Strategii w ramach PROW 2014-2020. 

13. Sprawy różne, 

14. Zamknięcie obrad. 

 
Zapraszamy do udziału w obradach. 

 

Z poważaniem,  

http://www.lgdbarcja.pl/


  

 

Protokół nr II/2015 Walnego Zebrania Członków  

Lokalnej Grupy Działania „Barcja”  

z dnia 28 grudnia 2015 r.  
Obrady rozpoczęto o godz. 16

45
  

Zakończono o godz. 19
30

 

Podjęto 7 uchwał 

 

Ad.1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad 

Obrady otworzył Prezes Zarządu Pan Witold Bogdanowicz witając jednocześnie obecnych członków 

stowarzyszenia. Prezes na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia w pierwszym 

terminie. W zebraniu uczestniczą członkowie LGD „Barcja” zgodnie z listą obecności, stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2 Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Prezes Zarządu zaproponował osobę Pana Sławomira 

Jarosika, który wyraził zgodę na pełnienie wyżej wymienionej funkcji. Więcej kandydatów nie zgłoszono 

w związku z czym przystąpiono do głosowania nad wyborem Pana Sławomira Jarosika na 

Przewodniczącego Walnego Zebrania. 

35 głosów ”za” 

0 głosów przeciw 

1 głos wstrzymujący się 

 

Ad. 3 Przedstawienie propozycji porządku obrad WZC, ewentualnych uwag i poprawek. 

Przewodniczący odczytał zaproponowany w zaproszeniu porządek, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania, 

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, 

3. Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, ewentualnych uwag i poprawek, 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC  z dnia 22 czerwca 2015 r., 

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania, 

6. Wybór Sekretarza, 

7. Wybór Komisji uchwał i wniosków 

8. Projekt uchwały w sprawie dokonanych zmian w planie finansowym na 2015 r. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2016 rok, 

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia, 

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków LGD, 

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady, 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu, 

14. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej, 

15. Prezentacja nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 

16. Omówienie bieżących spraw LGD Barcja, 

17. Sprawy różne, 

18. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4 Przewodniczący zaproponował umieszczenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC 

w punkcie 15. Po zaproponowanych zmianach porządek przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania, 

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, 

3. Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, ewentualnych uwag i poprawek, 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania, 

5. Wybór Sekretarza, 

6. Wybór Komisji uchwał i wniosków 

7. Projekt uchwały w sprawie dokonanych zmian w planie finansowym na 2015 r. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2016 rok, 

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia, 

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków LGD, 

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady, 

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu, 



  

 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej, 

14. Prezentacja nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC  z dnia 22 czerwca 2015 r., 

16. Omówienie bieżących spraw LGD Barcja, 

17. Sprawy różne, 

18. Zamknięcie obrad. 

Uczestnicy zebrania nie zgłosili więcej uwag do odczytanego porządku posiedzenia. W związku z czym 

porządek został przyjęty jednogłośnie – 36 głosów „za” 

 

Ad. 5 Na Sekretarza Zebrania Prezes Zarządu zaproponował osobę Pani Elżbiety Ogłuszka, która przyjęła 

kandydaturę.  Innych osób nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad 

wyborem na Sekretarza Zebrania.  

36 głosów „za” 

0 głosów przeciw 

0 głos wstrzymujący się 

 

Ad. 6 Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. Zaproponowano osoby Pani 

Jolanty Niedźwiedzkiej-Bień i Pani Beaty Pakuła. Obie osoby wyraziły zgodę na pełnienie obowiązków 

komisji. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Lista została zamknięta i przystąpiono do głosowania nad 

wyborem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 

34 głosy „za” 

0 głosów przeciw 

2 głosy wstrzymujące się 

 

Ad. 7  Przewodniczący Walnego zebrania poprosił Kierownika Biura o przedstawienie zakresu zmian w 

planie finansowym na rok 2015. Znaczna część zmian wynikała z podpisania Umowy na „Wsparcie 

przygotowawcze” w ramach PROW 2014-2020, dzięki której możliwe było opracowanie nowej Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Przewodniczący podziękował za omówienie zmian i zapytał obecnych czy są uwagi 

bądź też pytania odnośnie planu. Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym przewodniczący odczytał 

treść uchwały w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r., a następnie poddał ją pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: 

36 głosy „za” 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

 

Ad. 8 W punkcie 8 porządku posiedzenia przedstawiony został plan finansowy na 2016 rok. Omówione 

zostały przychody Lokalnej Grupy Działania jak również wydatki jakie planuje się ponieść w roku 2015. 

Kierownik Biura poinformował, że poza kosztami związanymi z funkcjonowaniem Biura LGD w roku 

2016 pojawią się koszty związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców 

powiatu kętrzyńskiego w wysokości 59946,00 zł, które zostaną w całości zrefundowane przez Starostwo 

Powiatowe. Prezes LGD dodał, że wynik finansowy stowarzyszenia uległ znacznej poprawie w 

porównaniu do lat wcześniejszych. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący upewnił się czy 

wysokość składek gminnych była ustalana z gminami i odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu 

finansowego na 2016 r., a następnie poddał go pod głosowanie. 

36 głosy „za” 

0 głosów „przeciw” 

0 głosów wstrzymujących się 

 

Ad. 9 W dalszej kolejności przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania tj. przyjęcia zmian w Statucie 

Stowarzyszenia. Przewodniczący poprosił Panią Martę Gembal o omówienie zmian w Statucie. 

Specjalistka ds. funduszy unijnych wyjaśniła, że większość zmian podyktowana jest koniecznością 

dostosowania LGD do wymogów konkursu na „Wybór LSR” ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski. Po 
omówieniu dokumentu Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie: 

36 głosów „za” 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 



  

 

 

Ad. 10. Następnym punktem zebrania było przyjęcie zmian w Regulaminie WZC. W związku z 

wcześniejszym omówieniem zmian w statucie Pani Marta Gembal przedstawiła zakres zmian w 

Regulaminie. W związku z brakiem uwag pozostałych członków LGD Przewodniczący Zebrania odczytał 

projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie: 

36 głosów „za” 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

 

Ad. 11. Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie zmian w Regulaminie Rady. Przewodniczący Zebrania 

ponownie poprosił Panią Martę Gembal o omówienie zmian. W związku z brakiem uwag pozostałych 

członków LGD Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie: 

36 głosów „za” 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

 

Ad. 12. Następnie przystąpiono do przedstawienia zakresu zmian w Regulaminie Zarządu LGD. Jedną z 

istotniejszych zmian w Regulaminie było umożliwienie Zarządowi przyjmowania i aktualizowania 

Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z załącznikami. Stosowne zapisy znalazły także swoje odzwierciedlenie 

w Statucie Stowarzyszenia. W związku z brakiem uwag pozostałych członków LGD Przewodniczący 

Zebrania odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie: 

36 głosów „za” 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

 

Ad. 13. W dalszej kolejności omówiono zmiany Regulaminie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący 

Zebrania ponownie poprosił Panią Martę Gembal o omówienie zakresu zmian. W związku z brakiem uwag 

pozostałych członków LGD Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały i poddał ją pod 

głosowanie: 

36 głosów „za” 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

 

Ad. 14. W tym punkcie Przewodniczący Zebrania poprosił Kierownika Biura o przedstawienie Lokalnej 

Strategii i jej załączników. Pan Damian Niski omówił poszczególne rozdziały Strategii, budżet, kryteria i 

poszczególne procedury. Członkowie LGD poprosili aby dokument został umieszczony na stronie 

internetowej LGD aby mogli się z nim szczegółowo zapoznać. Prezes Zarządu poinformował, że z racji 

umożliwienia Zarządowi przyjmowania i aktualizowania Strategii dokument zostanie przyjęty i złożony w 

Urzędzie Marszałkowskim jeszcze w tym roku.  

 

Ad. 15 Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Przewodniczący zapytał czy wszyscy obecni przeczytali protokołu. Uczestnicy posiedzenia powiedzieli, że 

porządek otrzymali i zapoznali się z jego treścią. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad 

przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia: 

43 głosów „za” 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

 

 

Ad. 16 Sprawy bieżące omówił Kierownik Biura LGD. Przedstawił szczegóły związane z prowadzeniem 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz kalendarz działań związanych z konkursem na wybór Lokalnej 

strategii rozwoju, która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

 

 

 



  

 

Ad. 17.  
Spraw różnych nie zgłoszono 

 

Ad. 18.  
W ostatnim punkcie porządku posiedzenia Przewodniczący podziękował wszystkim za obecność i tym 

samym zakończył obrady. 

 

 

 Sekretarz Zebrania     Przewodniczący Walnego Zebrania 

 

 

  Elżbieta Ogłuszka      Sławomir Jarosik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Uchwała nr II/1/2015 w sprawie przyjęcia zmian w  planie finansowym na 2015 rok. 

2. Uchwała nr II/2/2015 w sprawie przyjęcia  planu finansowego na 2016 rok. 

3. Uchwała nr II/3/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia 
4. Uchwała nr II/4/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków LGD „Barcja” 

5. Uchwała nr II/5/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Rady LGD „Barcja” 

6. Uchwała nr II/6/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia 
7. Uchwała nr II/7/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

8. Lista obecności 



  

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Osi 4 LEADER w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Kętrzyn dnia 29 .03 .2016r .  

 

 
Sprawozdanie merytoryczne 

 Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Barcja” 

z realizacji LSR za cały okres jej realizacji 
 

I. Podstawa prawna, skład oraz cele LGD „Barcja”. 
 

Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana w dn. 04.07.2008r., pod numerem KRS 0000309671, pod 

nazwą „Lokalna Grupa Działania Barcja” ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn. 

Lokalna Grupa Działania Barcja jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym stowarzyszeniem o celach 

niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala 

akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 

 Celem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Barcja jest propagowanie zasad zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich, m.in. poprzez opracowanie LSR i wspieranie działań na rzecz jej realizacji, promocję 

obszarów wiejskich, mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz 

upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich. 

Celem LGD Barcja jest również poprawa jakości życia mieszkańców gmin wchodzących w skład 

Stowarzyszenia z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych. Realizacja tego celu nastąpi w 

szczególności poprzez działania takie jak: 

1) Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Lokalną Grupę Działania  

2) Promocję obszarów wiejskich; 

3) Mobilizowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w procesie rozwoju obszarów wiejskich; 

4) Upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach 

wiejskich; 

5) Propagowanie zasad partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

 

II. Działania podejmowane przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w okresie 

sprawozdawczym. 
 

1. W zakresie PROW na lata 2007-2013 oś 4 Leader. 

W czerwcu 2015 roku zakończono realizację Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju, która podpisana została 12 czerwca 2009 roku  z Samorządem Województwa Warmińsko –Mazurskiego. 

Budżet projektu wynosi:  6 067 852,00 PLN. Okres realizacji: 2009-2015r. Podstawowymi zadaniami 

realizowanymi w ramach zawartej umowy były: 

a) funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, 

b) wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, 

c) wdrażanie projektów współpracy. 

W trakcie realizacji operacji wystąpiła konieczność kilkukrotnej zmiany Szczegółowego opisu zadań. Zmiany 

podyktowane były wahaniami poziomu kosztów wynikających z negocjacji cenowych z wykonawcami, potrzebą 

przesunięć kosztów do kolejnych etapów lub dodania nowych pozycji. W sumie podpisano 11 aneksów do Umowy 

przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja” 

Ponadto wystąpiła konieczność zawarcia aneksów do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju. W trakcie realizacji strategii podpisano 9 aneksów.  

W umowie wprowadzone zmiany dotyczyły aktualizacji limitów środków na działania Osi 4 jak również zmiana 

harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 



  

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Osi 4 LEADER w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

W styczniu 2015 r. Zarząd LGD podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu w Polsko Amerykańskim Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich na kwotę 70 000,00 zł. Środki z kredytu stanowiły zabezpieczenie dalszej realizacji 

umowy z UM. Kredyt został spłacony w tym samym roku, zaraz po otrzymaniu płatności z projektu współpracy, 

który zrealizowany został w grudniu 2014 r. na kwotę 88 342,42 zł. 

 

2. Budżet realizacji celów ogólnych oraz przedsięwzięć w okresie realizacji LSR: 
Cele ogólne Realizacja 

celów ogólnych 

(zł) 

Przedsięwzięcia Realizacja 

przedsięwzięć 

(zł) 

Cel ogólny nr 1 

Rozwój turystyki 

w oparciu o 

lokalne zasoby 

obszaru LGD 

 

 

205 425,10 zł. 

 

 

Przedsięwzięcie nr 1 Budowa szlaków turystycznych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

98 715,95 zł. 

Przedsięwzięcie nr 2 Rozwój agroturystyki oraz bazy 

gastronomicznej i noclegowej 

40 376,32 zł. 

Przedsięwzięcie nr 3 LGD Barcja miejscem zrównoważonej 

gospodarki zasobami naturalnymi 

5 539,10 zł. 

Przedsięwzięcie nr 4 Stworzenie produktu lokalnego 66 331,83 zł. 

Cel ogólny nr 2 

Poprawa 

wizerunku 

obszaru i jakości 

życia 

mieszkańców 

3 209 381,37 zł. Przedsięwzięcie nr 1 Remont i zagospodarowanie obiektów 

sakralnych 

129 850,00 zł. 

Przedsięwzięcie nr 2 Remont i zagospodarowanie obiektów 

zabytkowych 

324 259,59 zł. 

 

Przedsięwzięcie nr 3 Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku 2 260 065,18 zł. 

 

Przedsięwzięcie nr 4 Promocja i organizacja imprez kulturalnych 495 206,60 zł. 

Cel ogólny nr 3 

 Poprawa 

poziomu 

zamożności 

mieszkańców 

533 227,00 zł. Przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw 533 227,00 zł. 

 

3. Realizacja projektów współpracy w okresie sprawozdawczym: 

Rok Znak sprawy 

Akronim 

projektu 

współpracy 

Tytuł projektu współpracy 
Pomoc przyznana 

LGD 

Pomoc 

wypłacona LGD 

2014 OW-PROW.042.4.11.2013 W-MDTMP Warmińsko-Mazurskie Duże 

Targi Małych Projektów 

27 918,96 zł. 27 892,94 zł. 

2014 WSI-I-W.052.6.8.2013 PLSWMKK „Produkt lokalny skarbem 

Warmii, Mazur, Kujaw i 

Krajny” 

88 342,42 zł. 88 299,18 zł. 

 

4. Kontrole LGD w okresie sprawozdawczym: 

Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres kontroli Liczba kontroli 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego w 

Olsztynie 

Sprawdzenie zgodności realizacji operacji z warunkami przyznania 

pomocy -  wniosek o płatność 

4 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego w 

Olsztynie 

Sprawdzenie zgodności realizacji operacji z warunkami przyznania 

pomocy -  etap ex-post 

8 

ZUS Wydział kontroli Płatników 

Składek w Olsztynie 

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na 

ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których 

pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i 

wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego 

tytułu 

1 
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3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o 

świadczenia emerytalne i rentowe 

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów 

ubezpieczeń społecznych 

 

5. W ramach działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” 
W roku 2015 z uwagi na wyczerpanie limitu środków i kończący się okres programowania nie został 

ogłoszony konkurs na nabór wniosków. W dniu 30 czerwca 2015 roku został złożony wniosek o płatność 

ostateczną. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 6 października otrzymaliśmy zwrot kosztów. Ponadto 

w lipcu 2015 r. złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie przygotowawcze”. Wniosek 

został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym otrzymaliśmy 110 000,00 zł na przygotowanie lokalnej 

strategii rozwoju na lata 2014-2020, a także na funkcjonowanie biura w tym okresie. Środki zostały wypłacone w 

dwóch transzach. I transza w kwocie 77 000,00 zł., druga transza w wysokości 33 000,00 zł. 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 została opracowana i złożona w Urzędzie marszałkowskim w dniu 31 

grudnia 2015 roku. Lokalna Strategia Rozwoju została przygotowana zgodnie z poniższym harmonogramem: 

- kampania informacyjna o rozpoczęciu prac nad LSR w internecie (www, facebook) 

- badanie ankietowe dot. analizy SWOT i celów LSR. Ankiety w wersji elektronicznej oraz papierowej. W celu 

zwiększenia udziału grup defaworyzowanych ankiety zostały przekazane pracownikom MOPS/GOPS/KIS. 

- zestawienie wyników w formie raportu i przygotowanie materiałów na konsultacje  

- zamieszczenie informacji na stronach gmin, LGD, facebook i plakatach oraz min. 50 zaproszeń mailowych 

- konsultacje społeczne - spotkania w gminach: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol. W celu zwiększenia 

udziału przedstawicieli grup defaworyzowanych informacja została umieszczona w siedzibach MOPS/GOPS/KIS. 

Dodatkowo zaproszeni zostali przedstawiciele tych instytucji. W ramach konsultacji społecznych przedstawiciele 3 

sektorów wzięli udział w analizie SWOT oraz wypracowali propozycję celów LSR. 

- zestawienie wyników w formie raportu i przygotowanie materiałów na spotkanie grupy roboczej 

- spotkanie grupy roboczej w skład, której wzięło udział 20 wybranych przedstawicieli 3 sektorów z obszaru 5 gmin. 

Grupa skupiła się na dopracowaniu analizy SWOT i celów oraz ustaliła wskaźniki. 

- określenie procedur i kryteriów wyboru operacji przez przedstawicieli organów LGD. 

- udostępnienie projektu LSR w Internecie i wersji papierowej w siedzibie LGD. Mieszkańcy obszaru dzięki 

plakatom i informacjom na stronach www gmin i LGD zostali poinformowani o możliwości wniesienia uwag. 

Swoje uwagi mieszkańcy zgłaszali w formie mailowej, a także osobiście w siedzibie LGD w godzinach pracy biura. 

- spotkanie organów LGD w celu przedstawienia LSR i wniesienia ostatnich poprawek 

- Walne Zebranie Członków LGD, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia LSR i udzielenia pełnomocnictwa 

Zarządowi do jej aktualizacji. 

 
6. Zatrudnienie w LGD w okresie realizacji LSR: 

Poziom zatrudnienia na początku realizacji LSR (liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) - 

Poziom zatrudnienia na koniec realizacji LSR (liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) 2 osoby 

Maksymalny poziom zatrudnienia- w okresie: 1.01.2010 – 31.12.2010 r. 3 osoby 

Minimalny poziom zatrudnienia- w okresie: 3.11.2009- 31.12.2009 1 osoba 

 

7. Wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania założonych celów (o ile dotyczy) 

2.2 Zachowanie i pielęgnacja kulturowej spuścizny obszaru, 1.2 Rewitalizacja i zagospodarowanie obiektów dziedzictwa 

kultury – Nie zrealizowano wskaźnika rezultatu  dotyczącego  utworzenia planowanej liczby miejsc pracy w ramach 

powyższych celów szczegółowych.  Wskaźniki nie zostały zrealizowane ponieważ beneficjenci skupili się na realizacji 

projektów przyczyniających się do realizacji innych wskaźników, które osiągnęły poziom wyższy od zakładanego. Potencjalni 

beneficjenci działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

korzystali z programów które przewidywały zaliczkę na poczet realizacji operacji i zapewniały wyższy stopień 

kwalifikowalności wydatków. Przyczyniło się to do skutecznego zniechęcenia mieszkańców obszaru do korzystania z 

dofinansowania PROW polegającego na refundacji tylko 50% kosztów kwalifikowanych. 
 

8. Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (na podstawie list, 

oświadczeń, rejestrów, notatek…) w okresie realizacji LSR: 
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Liczba korzystających z doradztwa 151 

Liczba osób/podmiotów, których wnioski zostały wybrane przez LGD 130 

Liczba osób/podmiotów, którym została przyznana pomoc finansowa 90 

 
9. Wybór operacji przez LGD w okresie realizacji LSR: 

Liczba naborów 9 

Liczba złożonych wniosków 232 

Liczba wybranych operacji 182 

Liczba zrealizowanych operacji 119 

 

 

10. Członkowie LGD w okresie realizacji LSR: 

 Ogółem Sektor społeczny Sektor gospodarczy Sektor publiczny 

Liczba członków LGD na początku realizacji 

LSR 

51 42 4 5 

Liczba członków na koniec realizacji LSR 70 56 9 5 

 

11. Środki publiczne otrzymane przez LGD od dnia złożenia wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, z 

wyłączeniem środków otrzymanych w ramach PROW 2007 – 2013:  

188 646,78 zł, w tym składki członkowskie jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 145 030,00 zł. 

 

12. Członkowie organu decyzyjnego w okresie realizacji LSR: 

 Ogółem Sektor 

społeczny 

Sektor 

gospodarczy 

Sektor 

publiczny 

Liczba członków organu decyzyjnego na początku 

realizacji LSR 

12 6 1 5 

Liczba członków organu decyzyjnego na koniec 

realizacji LSR 

15 9 1 5 

Maksymalna liczba członków organu decyzyjnego     

 w okresie 28.11.2011 – 31.12.2015 15 9 1 5 

Minimalna liczba członków organu decyzyjnego     

 w okresie 12.06.2009- 28.11.2011 12 6 1 5 

 

13. Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy: 

Wydarzenie Data Miejsce 

Stoiska LGD promujące obszar objęty strategią i PROW 2007-2013 ukazały się podczas: 

Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w Reszlu, Dożynkach gminnych w Korszach i Sępopolu 

oraz Dniu pieczonego ziemniaka w Barcianach. Podczas imprez promocyjnych uczestnicy 

mogli zapoznać się z założeniami Programu, realizacji LSR a także uzyskać informacje 

odnośnie najbliższego naboru wniosków i planowanych warsztatów z zakresu 

sporządzania wniosków na „Małe projekty”. 

29.08.2010 Reszel 

12.09.2010 Korsze 

3.10.2010 Sępopol 

9.10.2010 Barciany 

Stoiska LGD promujące obszar objęty strategią i PROW 2007-2013 ukazały się podczas: 

Festynu z Lokalną Grupą Działania "Barcja" w Korszach, Asuniady, "Równianki" w 

Reszlu, Dożynek i Święta Pieczonego Ziemniaka w Barcianach, Dożynek w Sępopolu i 

Nakomiadach. Podczas imprez promocyjnych uczestnicy mogli zapoznać się z 

założeniami Programu, realizacji LSR a także uzyskać informacje odnośnie najbliższego 

naboru wniosków i planowanych warsztatów z zakresu sporządzania wniosków na „Małe 

projekty” a także rozdysponowano materiały promocyjno-informacyjne. 

26.08.2011r. Korsze 

27.08.2011r. Asuny 

28.08.2011r. Reszel 

10.09.2011r. Barciany 

11.09.2011r. Sępopol 

18.09.2011r. Nakomiady 

01.10.2011r Barciany 

Stoiska informacyjne są jedną z metod rozpowszechniania informacji na temat LGD i 

wdrażania LSR. Pracownicy wykorzystują ulotki oraz gadżety promocyjne, organizowane 

1.09.2012 Reszel 

10.09.2012 Barciany 
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są również konkursy z wiedzy o obszarze. Uczestnicy imprez mogą zapoznać się z 

działalnością LGD jak również uzyskać informacje od pracowników biura na temat 

możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Szacowana ilość osób korzystających z 

punktów informacyjnych LGD to ok. 1800 osób 

16.09.2012 Sępopol 

22.09.2012 Łankiejmy 

23.09.2012 Wilkowo 

29.09.2012 Barciany 

Stoisko LGD podczas  Wieczoru Warmińsko -Mazurskiego 26.10.2012 Barciany 

W okresie od 7 września 2013 r. do 5 października 2013 r. LGD "Barcja" prowadziła 

działania promocyjne. W efekcie udostępnionych zostało 5 punktów promocyjno-

informacyjnych, w których mieszkańcy i uczestnicy miejscowych imprez plenerowych 

mogli się zapoznać z działalnością LGD, wdrażaniem LSR oraz pozyskać informacje nt. 

możliwości  uzyskania wsparcia w ramach PROW 2007-2013. Stoiska promocyjne wzięły 

udział w imprezach o łącznej szacowanej ilości uczestników ok. 1500 osób z czego 

największą popularnością stoisko cieszyło się podczas Dożynek Gminnych z LGD Barcja 

w Sępopolu 

7.09.2013 r. Reszel 

8.09.2013 r. Sępopol 

15.09.2013 r. Karolewo 

21.09.2013 r. Korsze 

5.10.2013 r. Barciany 

Ogólnokrajowego forum LGD w Supraślu 13 – 14.05.2013 Supraśl 

Warmińsko-Mazurskie Duże Targi Małych Projektów 16.05.2014 r. Kamionka 

Produkt Lokalny skarbem Warmii, Mazur, Kujaw i Krajny – wystawa produktów 

lokalnych 

28.09.2014 Reszel 

Produkt Lokalny skarbem Warmii, Mazur, Kujaw i Krajny – wystawa produktów 

lokalnych 

11.11.2014 r. Przysiek k/ 

Torunia 

W okresie od 30 września 2014 r. do 12 października 2014 r. LGD "Barcja" prowadziła 

działania informacyjne zarówno na swoim obszarze działania jak i na obszarze 

ogólnokrajowym. W efekcie wystawiono się 6 punktów promocyjno-informacyjnych, w 

których mieszkańcy i uczestnicy miejscowych imprez plenerowych mogli się zapoznać z 

działalnością LGD, wdrażaniem LSR  

oraz pozyskać informacje nt. możliwości  uzyskania wsparcia w ramach PROW 2007-

2013.  Stoiska informacyjne wzięły udział w imprezach o łącznej szacowanej ilości 

uczestników ok. 5 000 osób. 

30.08.2014 r. Reszel 

7.09.2014 r. Sępopol 

20.09.2014 r.. Korsze/Biedas

zki 

4.10.2014 r. Barciany 

12.10.2014 r Pułtusk 

 

III. Podsumowanie 

Działania realizowane przez Zarząd Stowarzyszenia LGD Barcja w 2015 roku  

w szczególności były ukierunkowane na:  

● realizację zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015. 

● informowanie społeczeństwa o zasadach wdrażania PROW na lata 2007-2013 oraz ogłaszanie naborów wniosków 

o przyznanie pomocy w ramach działań objętych PROW 2007-2013 oś 4 Leader: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe 

Projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 

● działania promocyjno-informacyjne realizowane w czasie imprez promocyjnych, spotkań na szczeblu lokalnym, 

wojewódzkim i krajowym oraz w oparciu o kontakty z mediami. 

● Rozliczenie okresu programowania PROW 2007-2013 i przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-

2020 

W celu podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji niezbędnych do zachowania wysokiego poziomu 

funkcjonowania LGD i wdrażania LSR , w tym  świadczenia bezpłatnych porad beneficjentom ubiegającym się o 

dofinansowanie operacji i oceny wniosków pracownicy biura brali udział w szkoleniach, które przyczyniły się do 

lepszego funkcjonowania LGD. 

 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Barcja” 



Lokalna Grupa Działania "Barcja REGON:  280317850

(Nazwa jednostki) (Numer statystyczny)

Rachunek Zysków i Strat

na dzień 31 grudnia 2015 roku

Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 276 219,38 306 090,36

I. Składki brutto określone statutem 120,00 230,00

II. Inne przychody określone statutem 276 099,38 305 860,36

B. Koszty realizacji zadań statutowych 207 467,66 63 676,52

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 68 751,72 242 413,84

D. Koszty administracyjne 163 186,15 175 875,39

1 Zużycie materiałów i energii 2 088,50 2 664,17

2 Usługi obce 16 734,25 7 481,64

3 Podatki i opłaty 0,00 40,00

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 139 973,60 150 351,68

5 Amortyzacja 300,00 7 109,00

6 Pozostałe 4 089,80 8 228,90

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 0,00

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00

G. Przychody finansowe 100,16 55,98

H. Koszty finansowe 0,00 9 064,48

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -94 334,27 57 529,95

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -94 334,27 57 529,95

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) -94 334,27 57 529,95

Data sporządzenia: Podpis 

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja Wyszczególnienie

31-12-2015



Lokalna Grupa Działania "BARCJA" REGON: 280317850

(nazwa jednostki) na dzień 31grudnia 2015 ROKU (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku

A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne -4 772,16 52 757,79

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy 89 562,11 -4 772,16

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 III
Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy
-94 334,27 57 529,95

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1
Nadwyżka przychodów nad 

kosztami (wielkość dodatnia)
0,00 57 529,95

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
0,00 0,00 2

Nadwyżka kosztów nad 

przychodami (wielkość ujemna)
-94 334,27 0,00

B Aktywa obrotowe 66 394,10 59 068,67 B
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania
71 166,26 6 310,88

I
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych
0,00 0,00 I

Zobowiązania długoterminowe z 

tytułu kredytów i pożyczek
0,00 0,00

II Zobowiązania krótkoterminowe i 

fundusze specjalne
71 166,26 6 310,88

1 Kredyty i pożyczki 68 600,00 0,00

2 Inne zobowiązania 2 566,26 6 310,88

3 Fundusze specjalne 0,00 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 66 394,10 59 068,67 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

1 Środki pieniężne 66 394,10 59 068,67 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 1
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów
0,00 0,00

C
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Suma bilansowa 66 394,10 59 068,67 Suma bilansowa 66 394,10 59 068,67

.....................................

Data sporządzenia Podpisy

31-12-2015

BILANS

Stan na Stan na 

II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00



  

 UCHWAŁA  NR I/1/2016  

Walnego Zebrania Członków 

Lokalnej Grupy Działania „Barcja” 

z dnia 16 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego  

Zarządu LGD Barcja za rok 2015  

 

 

Na podstawie § 17, ust. 5 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja” 

uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

 

Zatwierdza się sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Lokalnej Grupy Działania 

„Barcja” za rok 2015. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 

 Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. 

 Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r. 

 Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2015) 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania 

    

 

                                                            …………………………………… 



  

 

 
 

Kętrzyn dnia 21 kwietnia 2016 r. 
 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGD Barcja  

 za rok 2015 

 
Skład Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Barcja”: 

1. Jadwiga Nowińska- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

2. Franciszek Kuleszo- Członek Komisji 

3. Mirosław Bogdanowicz- Członek Komisji  

Do 22 czerwca 2015 r. skład komisji przedstawiał się następująco: 

1. Wiesław Gajdowski – Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej 

2. Franciszek Kuleszo – Członek Komisji 

3. Leszek Twarogowski – Członek Komisji 

 

W roku 2015 odbyły się 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W dniu 22 czerwca na Walnym 

Zebraniu Członków LGD odbyły się wybory organów Stowarzyszenia. Zgodnie z Uchwałą 

Walnego Zebrania Członków do Komisji Rewizyjnej wybrano: 

Panią Jadwigę Nowińską 

Pana Franciszka Kuleszo 

Pana Mirosława Bogdanowicza. 

Podczas posiedzenia komisji w dniu 14 września Członkowie Komisji wybrali spośród siebie 

Przewodniczącego. Zgodnie z uchwałą Komisji Przewodniczącą Komisji została wybrana Pani 

Jadwiga Nowińska.   

Komisja działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej 

uchwalonego przez Walne Zebranie Członków LGD „Barcja” dokonywała okresowych kontroli 

działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Lokalnej Grupy Działania. W ich ramach 

oceniano: 

-  wykonanie budżetu w drugim półroczu 2015 roku, 

-  uchwały podejmowane przez Zarząd i ich realizację, 

-  funkcjonowanie biura LGD, 

- działania podejmowane przez Zarząd w ramach funkcjonowania LGD oraz wdrażania strategii, 

- księgowość Stowarzyszenia, 

 Z każdego posiedzenia Komisji sporządzane są protokoły, do których załączona jest lista 

obecności. Prowadzony jest również rejestr kontrolowanych przez Komisję spraw. Zupełna 

dokumentacja z posiedzeń Komisji Rewizyjnej dostępna jest w biurze Lokalnej Grupy Działania.  

  

Komisja Rewizyjna w składzie: 

 

Jadwiga Nowińska-  Przewodnicząca    ……………………………… 

 

Franciszek Kuleszo      ……………………………… 

 

Mirosław Bogdanowicz      ……………………………… 



  

UCHWAŁA  NR I/2/2016 

Walnego Zebrania Członków 

Lokalnej Grupy Działania „Barcja” 

z dnia 16 czerwca 2016 r. 

 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 

 

 

 

Na podstawie § 17, ust. 5 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja” 

uchwala się co następuje:  

 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015, które jest załącznikiem do 

niniejszej uchwały 

  

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania 

    

 

                                                            …………………………………… 



  

 

Kętrzyn, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

                                                                 

Wniosek o udzielenie absolutorium wraz z opinią 

Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu LGD Barcja  

za rok 2015 

 
Komisja Rewizyjna w składzie: 

Jadwiga Nowińska -  Przewodnicząca Komisji 

Franciszek Kuleszo  - Członek Komisji 

Mirosław Bogdanowicz - Członek Komisji 

 

na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 roku rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Lokalnej 

Grupy Działania „Barcja” za rok 2015. W oparciu o przedstawione dokumenty, analizę i 

dokonane kontrole Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie merytoryczne jak i 

finansowe za rok 2015. 

W związku z powyższym 

 

 

WNIOSKUJE 
 

„ o udzielenie absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Barcja” za rok 2015 „ 

 

 
Wniosek został przyjęty uchwałą Komisji Rewizyjnej w dniu 21 kwietnia 2016  r., następującym 

stosunkiem głosów:  

Za udzieleniem absolutorium - 3 głosy, 

 Przeciwko udzieleniu absolutorium – 0 głosów,  

Wstrzymujących się - 0 głosów. 

 

 

  

Komisja Rewizyjna 

 

 Jadwiga Nowińska  Przewodnicząca    ---------------------- 

 

Franciszek Kuleszo       ---------------------- 

 

Mirosław Bogdanowicz      ---------------------- 



  

UCHWAŁA NR I/3/2016 

Walnego Zebrania Członków 

Lokalnej Grupy Działania „Barcja” 

z dnia 16 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  

LGD Barcja 

 

 

Na podstawie § 17, ust. 5, pkt. 5, Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Barcja 

oraz przedłożonego sprawozdania Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik do niniejszej 

uchwały, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Udziela się absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Barcja za rok 

2015 w związku   z wykonywaną działalnością na rzecz  Stowarzyszenia. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Walnego Zebrania. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania 

 


