
Na podstawie § 9 pkt. 1 Regulaminu Pracy Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich  

w Łobzie z a p r a s z a m  na posiedzenie Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,  

które odbędzie się  w dniu 17.01.2018 r. (środa) o godz. 13.00  

w siedzibie LGD CIW, ul. Drawska 6 w Łobzie 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Sprawy statutowe: 

a) otwarcie zebrania, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie porządku obrad, 

d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

2. Otwarcie ofert z zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz  

z niezbędną dokumentacją towarzyszącą dla projektu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej 

Gminy Łobez w ramach działania 9.3 RPO WZ na lata 2014-2020".  

3. Sprawy bieżące Biura LGD CIW: 

 Sprawy kadrowe w Biurze LGD CIW; 

 Omówienie postępów dotyczących projektu budowy wielofunkcyjnego budynku  

w ramach realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wpisanego do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Łobez na lata 2017-2023; 

 Informacja o procedurze monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020; 

 Informacja o planowanym konkursie Starostwa Powiatowego w obszarze  polityki 

senioralnej i możliwościach realizacji przez CIW projektu w tym zakresie; 

 Informacja o planowanej realizacji projektów międzynarodowych CIW w 2018 roku; 

 Informacja o projekcie współpracy PROW „Strefy Aktywności Społecznej”; 

 Informacja o planowanym udziale przedstawiciela CIW w spotkaniu w Brukseli 

dotyczącym projektu międzynarodowego we współpracy z Chargée de mission 

coopération LEADER GAL du Pays du Bocage; 

 Informacja o cyklicznych organizacyjnych spotkaniach w Biurze LGD CIW  

z zaproszeniem do udziału członków Zarządu; 

 Omówienie i dyskusja nad koncepcją obchodów 10-lecia funkcjonowania LGD CIW. 

4. Założenia do planu finansowego na rok 2018 (środki PROW, środki własne). 

5. Podjęcie uchwały nr 1/2018 w sprawie przeszeregowania pracownika pani Eweliny 

Turkowskiej-Płowczyk na stanowisko p.o. Dyrektora Biura LGD CIW. 

6. Podjęcie uchwały nr 2/2018 w sprawie przedłużenia umowy na zastępstwo pani Małgorzaty 

Kuncewicz na stanowisku Koordynatora ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR. 

7. Podjęcie uchwały nr 3/2018 w sprawie aktualizacji załącznika do umowy o warunkach  

i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. 

Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

8. Dyskusja i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

 

Grażyna Zaremba-Szuba 

Prezes Zarządu LGD CIW 


