
 

UCHWAŁA Nr 09/2020 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina 

Górnego Śląska” do dokonywania zmian i aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022, Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, 

monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w poddziałaniu 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020, Procedury 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, Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 

2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów oraz Lokalnych kryteriów wyboru 

Grantobiorców 

 

Na podstawie § 23 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

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

Śląska”, uchwala co następuje:  
 

§ 1 

 

Upoważnia się Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do 

dokonywania zmian i aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 

2016-2022 Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Procedury oceny i wyboru 

Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego 

realizowanego w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, Procedury 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, Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

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

wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów oraz Lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców, które 

mogą wyniknąć z interpretacji przepisów lub wytycznych dotyczących PROW 2014-2020 przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego lub Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy też 

konieczności dokonania wszelkich zmian zgodnie z zaleceniami lub oczekiwaniami Samorządu 

Województwa Śląskiego. 

 

§ 2 

 

Wszelkie ewentualne zmiany, o których mowa w § 1, Zarząd, po zatwierdzeniu mocą uchwały, 

przedstawi do publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia w terminie 3 dni 

roboczych od daty podjęcia uchwały. 

 

§ 3 

 

Upoważnienie,  którym mowa w § 1 obowiązuje z dniem podjęcia jednak nie dłużej niż do dnia                  

31 grudnia 2020 r. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


