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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 18.04.2018r.,

5.

Informacja o szkoleniu które odbyło się 19 kwietnia 2018 r. w Willi Stanisław w Chrapowie
dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura.

6.

Informacja o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wniosku o aneks
oraz informacji o zmianie załącznika nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

7.

Informacja o wpłynięciu środków refundacyjnych na operację własną „Samki pojezierza - VI
Regionalny Dzień Rybaka”.

8.

Informacja o wpłynięciu pisma z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wzywającego
do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień

do Wniosku o Dofinansowanie w ramach operacji

własnej pt. „Smaki Pojezierza-VII Regionalny Dzień Rybaka”.
9.

Informacja o wysłaniu pisma do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze dotyczącego
braków/złożenia wyjaśnień do Wniosku o Dofinansowanie na operację pt. „Smaki Pojezierza-VII
Regionalny Dzień Rybaka”.

10.

Informacja o wpłynięciu środków refundacyjnych na operację realizowaną jako projekt
współpracy pt. „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD
„Pojezierze Dobiegniewskie".

11.

Informacja o realizacji planu komunikacji za pierwsze półrocze 2018 roku.

12.

Omówienie przygotowań do imprez realizowanych jako operacje własne „Smaki pojezierza-VII
Regionalny Dzień Rybaka” oraz „Poznaj nasze pojezierze- cykl imprez plenerowych”.

13.

Podjęcie uchwał w sprawie: poniesienia kosztów realizacji operacji własnej Smaki pojezierza-VII
Regionalny Dzień Rybaka” oraz operacji własnej „Poznaj nasze pojezierze- cykl imprez
plenerowych”.

14.

Omówienie przygotowań do realizacji projektu współpracy pt. „Wsparcie aktywności
i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie".

15.

Składki członkowskie.

16.

Sprawy różne, dyskusja.

17.

Zakończenie posiedzenia Zarządu.

