
UCHWAŁA NR XXIII/……./2015  

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

CZARNOZIEM NA SOLI 

z dnia ………………………. 2015 r. 

w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli 

 

Działając na podstawie § 22 ust. 12 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Czarnoziem na Soli uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Aktualizuje się zapis w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 w Rozdziale 1.5, 

dotyczącym warunków technicznych i lokalowych w związku ze zmianą siedziby Biura 

Stowarzyszenia. 

2. Zapis odnoszący się do warunków technicznych i lokalowych w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2008-2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

……………………………………    ………………………………… 

(Protokolant Zebrania)                      (Przewodniczący Zebrania) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/……/2015 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli  

z dnia …………….. 2015 r. 

 

 

Przed zmianą: 

Rozdział 1.5 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Czarnoziem na Soli. 

Warunki techniczne i lokalowe 

Warunki techniczne i lokalowe biura LGD zapewniają możliwość przyjmowania  

i obsługi interesantów oraz możliwość archiwizowania dokumentów i organizacji spotkań. 

Wynika to z tego, że na biuro LGD zostały przeznaczone pomieszczenia w budynku Starostwa 

Powiatowego w Inowrocławiu. Składa się ono z 2 pokoi i  łazienki. W wyniku adaptacji jedno 

pomieszczenie jest przeznaczone na miejsce dla 3 pracowników,  

a w drugim będzie urządzona salka spotkań z beneficjentami oraz wykonana zostanie 

zabudowa ścian  szafami na archiwum.  

Na mocy poczynionych uzgodnień Stowarzyszenie LGD będzie korzystać ze wsparcia 

Fundacji Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli realizującej Schemat II PP Leader+, 

która udostępni częściowo swój potencjał biurowy w formie sprzętu biurowego  

i organizacyjny polegający na wykorzystaniu doświadczenia zdobytego w czasie realizacji 

projektu w ramach Schematu II PP Leader+ oraz innych projektów, jak również 

wykorzystaniu wypracowanych rozwiązań organizacyjnych, koordynacyjnych  

i ewaluacyjnych. 

Pełne wyposażenie w sprzęt biurowy planowane jest po wygraniu konkursu  

i podpisaniu umowy na realizację LSR . Planowany jest zakup 2 laptopów z 

oprogramowaniem, niszczarki dokumentów, kserokopiarki z drukarką-kolor, aparatu 

fotograficznego, aparatu telefonicznego oraz zastawy kawowej i odpowiedniego wyposażenia 

w meble (biurka, szafy, krzesła, komody), rolety okienne, karnisze.  

 

Po zmianie: 

Rozdział 1.5 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Czarnoziem na Soli. 

Warunki techniczne i lokalowe 

Warunki techniczne i lokalowe biura LGD zapewniają możliwość przyjmowania  

i obsługi interesantów, archiwizowania dokumentów oraz organizacji szkoleń i spotkań. 

Wynika to z faktu, iż na biuro LGD zostały przeznaczone pomieszczenia w budynku Starostwa 

Powiatowego w Inowrocławiu.  



Składa się ono z 3 pomieszczeń. W wyniku adaptacji dwa pomieszczenia są 

przeznaczone na miejsce pracy dla 4 pracowników biura. Powyższe pomieszczenia zostały 

zabudowane szafami, które służą do przechowywania dokumentacji prowadzonej przez 

Stowarzyszenie. Trzecie pomieszczenie pełni funkcję salki konferencyjnej, służącej do 

prowadzenia spotkań z beneficjentami oraz organizacji szkoleń. Ponadto Biuro posiada 

dostęp do pomieszczeń sanitarnych, znajdujących się w jego sąsiedztwie. 

Na mocy poczynionych uzgodnień Stowarzyszenie LGD korzystało ze wsparcia 

Fundacji Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli realizującej Schemat II PP Leader+, 

która udostępniła częściowo swój potencjał biurowy w formie sprzętu biurowego (do czasu 

zakupu własnego wyposażenia) i organizacyjny polegający na wykorzystaniu doświadczenia 

zdobytego w czasie realizacji projektu w ramach Schematu II PP Leader+ oraz innych 

projektów, jak również wykorzystaniu wypracowanych rozwiązań organizacyjnych, 

koordynacyjnych i ewaluacyjnych. 

W chwili obecnej Stowarzyszenie dysponuje wyłącznie sprzętem, który jest jego 

własnością (sprzęt komputerowy i fotograficzny, urządzenia biurowe, szafy, stoły oraz 

krzesła). 

 


