
„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
 

 MIĘDZY ODRĄ  A  BOBREM” 
   

 

 66-003  Zabór,  ul.  Lipowa  1  

 
 /projekt/ 

                           

                                                 Uchwała  nr  68/ 17                              

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania  Między Odrą a Bobrem 

z dnia  …………………….. 2017 

 

 

w  sprawie:  zatwierdzenia zmian w procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR 

 

Na podstawie § 16 pkt 7 ust. 1  Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miedzy Odrą 

a Bobrem uchwalonego Uchwałą nr 2/07 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 

16.11.2007r  /  wraz  z  późn. zmianami / oraz  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r  

Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U z 2001r, Nr 79, poz. 855  z  późn.  zmianami )  

                                                          

                                                 uchwala się,  co  następuje: 

 

 1.     Po zapoznaniu się  z  rekomendacją  Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków   

        Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem  zatwierdza  zmiany w  procedurze oceny i  

        wyboru operacji w ramach LSR: 

        a) zastępuje się w rozdziale III litera B pkt 5  wyrazy „ stanowiącej załącznik nr 5 do  

        ogłoszenia „ wyrazami „ stanowiącej załącznik nr 13 do procedury „ 

        b)zastępuje się w rozdziale III litera B pkt 14 wyrazy „ stanowiącej załącznik nr 5 do  

        ogłoszenia „ wyrazami „ stanowiącej załącznik nr 13 do procedury „ 

 

 2.    Tekst jednolity Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR stanowi załącznik do     

        niniejszej  uchwały  

 3.    Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Stowarzyszenia. 

 4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
                                                                                                               Przewodniczący Zebrania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE UCHWAŁY 
 
 
Biorąc pod uwagę sugestie Urzędu Marszałkowskiego w rozdziale III litera B pkt 5 proponuje się  
wprowadzenie Karty oceny formalnej do procedury jako załącznik nr 13. Zmiana spowoduje, że 
w  Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach  LSR zawarte będą wszystkie narzędzia , 
którymi posługuje się LGD. Karta oceny formalnej jest narzędziem Biura LGD wykorzystywana 
na etapie przyjmowania wniosków i sprawdzenia kompletności składanych dokumentów. 
Dotychczas był to załącznik 5 do ogłoszenia. 
 
 
 


