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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 Regulaminie Rady oraz przyjęcia tekstu jednolitego 

Regulaminu Rady 

 

 

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

Odrą a Bobrem 

 

uchwala się, co następuje: 

 

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

Rady Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem wynikającymi ze zmiany 

obowiązujących Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i 

prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyjmuje zmiany. 

 

§§  22..  Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Między Odrą a 

Bobrem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

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

 

§§  44..  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. Z dniem 2 

października 2017r. weszły w życie Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z 

realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Niniejszy dokument precyzuje obowiązki LGD wynikające ze zmian 

wprowadzonych w prawodawstwie m.in. ustawą z dnia lipca 2017r.o zmianie ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020 oraz niektórych innych ustaw. Wytyczne precyzują okoliczności, w których LGD ma prawo 

wezwać wnioskodawcę do złożenia korekt/ uzupełnień bądź wniesienia wyjaśnień. Ponieważ niniejsze 

kwestie są istotne podczas wyboru operacji, konieczne jest wprowadzenie do Regulaminu Rady zmian 

w przedmiotowym zakresie. 

 

 


