
UCHWAŁA Nr 06/2021 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

z dnia 16 czerwca 2021r. 

 

w sprawie zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 

Na podstawie § 23 pkt 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”, uchwala co następuje: 

 

§ 1  

 

Zatwierdza się następujące zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Leśna Kraina Górnego Śląska”: 

1. Zmienia się § 1 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 

„4. Do zrealizowania kompetencji określonych w § 28 ust. 17 Statutu Stowarzyszenia dodatkowo 

zastosowanie mają następujące dokumenty: 

a)  Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 

realizowanych przez podmioty inne niż LGD, 

b) Procedura wyboru i oceny grantów oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

c)  Procedura wyboru operacji własnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

2. Zmienia się § 2 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 

„4. Członek Rady ma obowiązek w trybie natychmiastowym poinformować Biuro w przypadku 

zaistnienia zmian dotyczących miejsca zamieszkania, zatrudnienia, wiedzy i doświadczenia, czy innych 

istotnych informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym.” 

3. W § 2 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Członkiem Rady nie może być osoba świadcząca odpłatnie usługi doradczo-konsultacyjne 

w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, czy składania 

uzupełnień do powyższych dokumentów w ramach realizacji LSR lub będąca właścicielem, 

współwłaścicielem, pracownikiem, członkiem organu zarządzającego albo udziałowcem podmiotu 

świadczącego takie usługi na terenie działania Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”.” 

4. Zmienia się § 2 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: 

„8. Przewodniczącemu posiedzenia Rady przysługuje dieta w podwójnej wysokości.” 

5. Zmienia się § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący, uzgadniając 

miejsce, termin i porządek posiedzenia z Zarządem i Biurem Stowarzyszenia.” 

6. Zmienia się § 4 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia można zwołać posiedzenie trwające dwa lub 

więcej dni.” 

7. Zmienia się § 4 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: 

„8. Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności doradców 

Rady, ekspertów lub osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku posiedzenia.” 

8. Zmienia się § 5 ust. 11, który otrzymuje brzmienie: 



„11. W dyskusji głos mogą zabierać Członkowie Rady i osoby zaproszone na posiedzenie. 

Przewodniczący może określić maksymalny czas wystąpienia.” 

9. Zmienia się § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący posiedzenia rozpoczyna procedurę głosowania. Od chwili 

tej głos można zabrać tylko w celu złożenia formalnego wniosku o sposobie lub porządku głosowania, 

i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego.” 

10. Zmienia się § 6 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Podejmowanie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania dokonywany jest poprzez 

podjęcie przez Radę uchwały zwykłą większością głosów przy obecności 50% członków uprawnionych 

do głosowania, po wykluczeniu członka z głosowania dla danego wniosku skład Rady to 50% 

członków uczestniczących w wyborze operacji.” 

11. Zmienia się § 9 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Wniesioną poprawkę, o której mowa w ustępie 4 rozpatruje Przewodniczący i decyduje o jej 

przyjęciu lub odrzuceniu.” 

12. Zmienia się § 9 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 

„6. Protokół podpisuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący oraz Protokolant 

poprzez złożenie podpisu na ostatniej stronie.” 

13. Zmienia się § 9 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: 

„8. Biuro prowadzi również ewidencję uchwał Rady.” 

 

§ 2 

 

Przyjmuje się zaktualizowaną wersję Formularza zgłoszeniowego kandydata na Członka Rady 

stanowiącego załącznik do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina 

Górnego Śląska”. 

 

§ 3 

 

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna 

Kraina Górnego Śląska” w brzmieniu stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 

Traci moc uchwała nr 06/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina 

Górnego Śląska” z dnia 30 czerwca 2020r. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

 

 

 

 

 

                                                                          

Załączniki: 

1. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 


