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Uchwała Nr ……/18 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

-- PROJEKT- 

 

w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z przyjęciem jej tekstu 

jednolitego  

 

 

Na podstawie § 16 ust. 7 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między 

Odrą a Bobrem oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r  Prawo o stowarzyszeniach 

(tj. Dz.U. 2017 poz. 210), 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§§  11..   Walne Zebranie Członków, po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem wynikającymi, m.in. ze 

zmiany obowiązujących Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie 

monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z 

przeprowadzonych przez Biuro Stowarzyszenia konsultacji społecznych, przyjmuje 

zmiany. 

 

§§  22..  Opis wprowadzonych zmian wraz z ich genezą oraz uzasadnieniem stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały. 

 

§§  33..  Przyjmuje się tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

 

§§  44..  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

§§  55..  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

-/Przewodniczący Zebrania/- 
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Uzasadnienie: 

 

Wszelkie dokumenty stanowiące podstawę działania Stowarzyszenia oraz jego organów 

powinny być oparte na obowiązujących uregulowaniach oraz przepisach prawa. Powinny być czytelne 

i jasno precyzować właściwą ścieżkę procedowania. Ponieważ zostały zmienione nadrzędne akty 

prawne: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 oraz o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

Stowarzyszenie LGD także musi dokumentację dostosować. Ponadto Ministerstwo sporządziło nowe 

wytyczne nr: 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W związku z tym 

dostosowano zestaw wskaźników (nazwy, jednostki miary) do wymogów Ministerstwa, a także 

uaktualniono ich wartości oraz terminy osiągnięcia. 

Zaproponowane zmiany obejmują również korekty typowo redaktorskie, uaktualnienie danych 

finansowych wynikających ze zmian wprowadzonych do Budżetu LSR oraz zmian wynikających z 

aktualnego etapu realizacji strategii.  
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