
REGULAMIN BIURA 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE BOBRZY” 

 

§1 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA 

DZIAŁANIA „DORZECZE BOBRZY”, ramowy zakres działania i kompetencji pracow-

ników biura i służb księgowo-finansowych Stowarzyszenia oraz inne postanowienia 

związane z działalnością Biura Stowarzyszenia. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Biurze, należy rozumieć przez to, "Biuro Stowarzy-

szenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE BOBRZY”. 

 

§2 

1. Biuro służy realizacji celów i zadań Władz Stowarzyszenia. 

2. Biuro prowadzi sprawy Stowarzyszenia poprzez podejmowanie działań na jego rzecz 

oraz pełną obsługę Władz Stowarzyszenia w zakresie spraw administracyjnych, finanso-

wych i organizacyjnych. 

 

§3 

Biuro  prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut Stowarzyszenia, Uchwały Władz Sto-

warzyszenia oraz niniejszy regulamin. 

 

§4 

1. Biurem kieruje Dyrektor Biura zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA 

GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE BOBRZY”. 

2. Na wniosek Dyrektora Biura, Zarząd może zatrudnić pracowników, określa ich kompe-

tencje, obowiązki, odpowiedzialność oraz czas pracy i wynagrodzenie. 

3. Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco: 

1) Dyrektor Biura; 

2) Koordynator ds. projektów PROW; 

3) Specjalista ds. obsługi księgowej lub wynajęty podmiot; 

4) Specjalista ds. rozliczeń/asystent biurowy. 

 

 

 



§5 

Dyrektor Biura odpowiada za majątek Stowarzyszenia oraz za wszelkie sprawy Stowarzysze-

nia w ramach jego umocowania i spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obro-

cie gospodarczo-finansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień 

statutu i Uchwał Władz Stowarzyszenia. 

 

§6 

Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie Biurem i należytą realizacją 

następujących zadań: 

1) Wykonywanie uchwał Władz Stowarzyszenia 

2) Realizacja zadań określonych przez Zarząd. 

3) Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia. 

4) Gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowa-

rzyszenia. 

5) Koordynacja realizacja LSR. 

6) Prawidłowa realizacja budżetu LGD. 

7) Zapewnienie wysokiej jakości obsługi beneficjentów. 

8) Nadzór nad realizacją budżetu LGD. 

9) Inspirowanie i koordynowanie pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację pro-

jektów spójnych z LSR. 

10) Sprawozdawczość z działalności biura. 

 

§7 

Do obowiązków Dyrektora Biura poza zadaniami określonymi w §6 należy wykonywanie 

zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie kontrolującemu  

i Władzom Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich 

dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli. 

 

§8 

Dyrektor Biura jest upoważniony do: 

1. Dokonywania samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 5 000 zł, po 

akceptacji Zarządu. Przy zakupach powyżej 5 000 zł a poniżej 14 000 euro Dyrektor przygo-

towuje niezbędną dokumentację wymaganą przy rozeznanie rynku w formie zapytań oferto-



wych. Przy zakupach powyżej 14 000 euro konieczne jest przygotowuje dokumentację zgod-

nie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Podpisywania dokumentów o charakterze finansowo-rozliczeniowym pod względem mery-

torycznym (łącznie ze specjalistą ds. obsługi księgowej lub wynajętym podmiotem), 

 

§9 

1. Specjalista ds. obsługi księgowej lub wynajęty podmiot podlega Dyrektorowi Biura i jest 

zobowiązany do prowadzenia księgowości Stowarzyszenia, według zasad określonych w sto-

sownych przepisach o gospodarce finansowej i rachunkowości. Przyjmuje na siebie pełną 

odpowiedzialność w tym zakresie. 

2. Specjalista ds. obsługi księgowej lub wynajęty podmiot jest odpowiedzialny za prawidłowe  

i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokony-

wanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3. Wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Biura bądź Zarząd Stowarzyszenia.  

 

§10 

Koordynator ds. projektów PROW jest odpowiedzialny za przygotowanie projektów w ra-

mach funduszy UE oraz realizację i rozliczenie procesu dotacyjnego projektów, a także: 

1) kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów w zakresie działań  PROW, 

2) realizowanie działań informacyjnych w zakresie powyższych działań, 

3) pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosków, 

4) przygotowywanie raportów, 

5) przygotowywanie opinii o składanych projektach i ich zgodności z LSR, 

6) realizacja projektów Stowarzyszenia. 

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura i Zarząd Stowarzysze-

nia. 

 

§11 

Specjalista ds. rozliczeń/asystent biurowy jest odpowiedzialny za : 

1) Przygotowywanie wniosków o płatność, 

2) Sprawy kadrowe, 

3) Zaopatrzenie biura, 

4) Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji, 

5) Sekretariat, 



6) Obsługa władz LGD, 

7) Realizacja innych działań zleconych przez Dyrektora Biura i Zarząd Stowarzysze-

nia. 

 

§12 

Pracownicy Biura wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem czynności określonym przez 

Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§13 

Biuro używa pieczątki podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz pieczątek imien-

nych. 

 

§14 

Biuro funkcjonuje w dni robocze, w godzinach od 8.00  do 16.00. 

 

§15 

 W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się 

obowiązującymi przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków Sto-

warzyszenia. 

 

§16 

1. Regulamin został zaakceptowany przez Zarząd w dniu 5 maja 2009r. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

 

 

 


