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Lokalna Grup a D zialania

,,Lepsza P r zy szlo S(, Ziemi Ryckiej "
z dnia28.12.2015

REGULAMIN RADY

Terminy u|yte w niniejszym Regulaminie oznaczaj7:

1. LGD - oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania ,,LepszaPrzyszloic Ziemi
Ryckiej"

2. Rada - oznacza organ decyzyjny Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzialania ,,Lepsza
P rzy szlo S(, Ziemi Ryc ki ej "

3. Regulamin - oznacza Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy DziaLania

,,Lepsza P r zy szlo 5c Ziemi Rycki ej "
4. Walne Zebranie Czlonk6w - oznacza walne zebranie czlonk6w Stowarzyszenia

L o kaln ej Grup y D zialania,,L ep sza P r zy szlo 5 c Zi emr Ry c ki ej "
5. Zarz4d - oznacza ZarzEd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzialanta ,,Lepsza

P r zy szlo 56 Ziemi Ryckiej "
6. Prezes Zarz4du - oznacza Prezes Zarzqdu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzialania

,,L ep sza P r zy szlo { (, Ziemi Ry cki ej "
7. Biuro - oznaczaBiuro Lokalnej Grupy Dzialania ,,LepszaPrzyszl.o{c Ziemt Ryckiej"
8. Ustawa - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich z

udzialem Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz.U. 22015 r. poz.349),

9. Ustawa o rozwoju lokalnym - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z

udzialem lokalnej spolecznoSci (Dz.U. 22015 r. poz.378),
10. Instytucja Wdra2aj4ca - Zarz4d Wojew6dztwa Lubelskiego
ll.Instytucja poSrednicz4ca - Zarz4d Wojew6dztwa Lubelskiego w zakresie rozwoju

lokalnego
12. Operacje zgodne z LSR - operacja, ktorazaklada:

1) realizacjg cel6w gl6wnych i szczegoLowych LSR, przez osi4ganie zaplanowanych w
LSR wska2nik6w:
2) jest zgodnazprogramem, w ramach kt6rego jest planowanarealizacja tej operacji

13. Polityka sp6jnoSci - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacjr program6w

w zakresie polityki sp6jnoSci finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020

14. Rozporzqdzenie - rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1305/2013 z dnia I7 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia ronvoju obszarfw wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardw Wiejskich (EFRROW) i
uchylajqcego rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1698/2005

15. Podrgcznik Procedur - Podrgcznik procedur i zasad reguluj4cych przyznawanie pomocy

finansowej w ramach poddzialania ,,Wsparcie dla wdra2ania operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznoS6 PROW 2014-2020 w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju - Lokalnej Grupy Dzia\ania ,,Lepsza Przyszloic Ziemr

Rvckiei"



ROZDZIALI

Postanowienia og6lne

$1
l. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania,,LepszaPrzyszloic Ziemi Ryckiej", zwana

dalej Radq, dziala na podstawie:
a) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich z

udzialem Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz.U. 2 201 5 r. poz. 349),

b) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udzialem lokalnej
spolecznoSci (Dz.U. 22015 r. poz.378),

c) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialanra,,LepszaPrzyszloic Ziemi Ryckiej"

$2
Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania,,LepszaPrzyszloic Ziemi Ryckiej"
okreSla organizacj4 wewngtrzn4 i tryb pracy Rady.

ROZDZIA\,IT
Kompetencje Rady

$3
l. Rada jest organem, do ktorej wylqcznej wlaSciwoSci naleLy wyb6r operacji - zgodme z art.

34 ust. 3 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130312013 z dnia l7
grudnia 2013r. - kt6re maj4 by6 realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie
Lokalnej Strategii Rozwoju.

2. Wyb6r operacji, o kt6rych mowa w ust.l
podjgtej zwykl4 wigkszoSci4 glos6w przy

dokonywany jest w formie uchwaly Rady,
obecnoSci, co najmniej polowy czlonk6w

uprawnionych do glosowania.
3. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b rozporzEdzenia 130312013 ani wladza publiczna, ani Zadna

pojedyncza grupa interesu, nie mog4 miec wigcej ntZ 49o/o praw glosu w podejmowaniu
decyzji przez organ decyzyjny. Zapewnienie braku dominacji pojedynczej grupy interesu
b gdzie anal izowan e kahdor azo wo na etapie glo sowani a.

4. Funkcje Czlonk6w Rady powinny byi pelnione osobiScie, tj. w przypadku os6b fizycznych
wybranych do Rady - przez te osoby, zal w przypadku os6b prawnych - przez osoby, kt6re na

podstawie dokument6w statutowych lub uchwal wlaSciwych organ6w s4 uprawnione do

reprezentowania tych os6b prawnych.
5. W celu uniknigcia ryzyka zaistnienia konfliktu interes6w, LGD prowadzi rejestr interes6w

Czlonk6w Rady, pozwalajqcy na identyfikacjg charakteru powiqzah w wnioskodawcami
poszcze96lnych operacj i.

6. Rada ustala limity i kwoty wsparcia dla Beneficjent6w.
7. Rada opiniuje zmiany w umowach wnioskowanych przez Beneficjent6w,
8. Rada ma prawo uczestniczenia w procesie odwolawczym- dokonywania autokorekty
ocenianych wniosk6w o dofinansowanie operacji.
9.Rada weryfikuje koszty kwalifikowane operacji oraz ewentualne wyl4czenie koszt6w
uznanych za niekwalifikowane, co odbywa sig bez uszczerbku dla kompetencji samorz4du

wojew6dztwa w zakresie ostatecznej weryfikacji kwalifikowalnoSci koszt6w dokonywanej w



ramach kontroli admini stracyj nej wniosk6w o przyznanie pomocy

Czlonkowie Rady

$4

1. Rada Stowarzyszenra sklada sig z co najmniej 10 czlonk6w wybieranych i odwolywanych
w glosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Czlonk6w spoSr6d nieograniczonej liczby
kandydat6w.

2. Liczbg czlonk6w Rady ustala Walne Zebrame Czlonk6w.
3. W sklad Rady wchodz4:

a) obligatoryjnie przedstawiciele jednostek samorz4du terytorialnego, bgd4cymi
czlonkami Stowarzyszenia

b) co najmniej trzej przedstawiciele podmiot6w sektora publicznego przy czymnie mogq
stanowii wigcej niL 30Yo skladu organu decyzyjnego

c) co najmniej trzej przedstawiciele podmiot6w sektora spolecznego
d) co najmniej trzej przedstawiciele podmiot6w sektora gospodarczego,

kt6rych miejsce zarmeszkania lub siedziba znajdujq sig na obszarze dzialania LGD.
4. W skladzie Rady co najmniej jeden czlonek jest kobiet4 i co najmniej jedna osoba jest
ponizej 35 roku Zycia.
5. Czlonkami Rady mogq by1 przedstawiciele wladz publicznych, lokalnych partner6w

spolecznych i gospodarczych oraz mreszkat'rc6w dzialajqcymi na obszarze, ktorego dolyczy

LSR.

6. Procentowy udzial przedstawicieli sektora publicznego stanowi mniej niz 30 %o og6lnej

hczby czlonk6w, zaS Zaden z pozostalych sektor6w (spolecznego, gospodarczego,

mieszkaric6w) nie mohe posiadad wigcej ni2 49 % og6lnej liczby czlonk6w w Radzie.

$s

1. Czlonek Rady nie mohe byc r6wnoczeSnie czlonkiem Zarzqdu ani Komisji Rewizyjnej.
2. ZadenzCzlonkow Rady nie mohebyc zatrudniony w Biurze Stowarzyszenia LGD.

1.
s$6

Jezeli w przypadku zmniejszenialiczby czlonk6w Rady, nie bgdzie zachowana proporcja,
o kt6rej mowa w $ 4 w sklad Rady wybierany jest reprezentant sektora, zktorego nast4pilo
zmniejszenie liczebnoSci Rady.
Powolanie nowego Czlonka Rady moZe nast4pii na tym samym posiedzeniu Walnego
Zebrania Czlonk6w, na kt6rym nast4pilo odwolanie poprzedniego Czlonka Rady, jednak
nie p6zniej niL w ci4gu dw6ch miesigcy od dnia zaprzestania pelnienia funkcji.
Czlonkowie Rady maj4 obowiEzek systematycznie uczestniczy6 w posiedzeniach.
Zmiana w skladzie Czlonk6w Rady mo2e nast4pi6 w przypadku stwierdzenia przez
Komisjg Rewizyjn4 w ramach prowadzonego monitoringu i ewaluacji:

a) braku systematycznego udzialu w posiedzeniach
b) nie stosowania zatwrerdzonych kryteri6w podczas oceny wniosk6w

2.

aJ.

4.



c) ocena niezgodna z kryteriami ma charakter powtarzalny.
5. Utrata czlonkostwa w Radzie nastgpuje w drodze uchwaly z chwil4 zajlcia zdarzenia

podj gtej przez Walne Zebranie Czlonk6w:
a) na skutek rezygnacji czlonka Rady
b) cofnigcia upowaZnieniaprzez osobg prawn4, kt6r4 reprezentuje czlonek Rady
c) gdy systematycznie nie bierze udzialu w pracach Rady, w tym nie uczestniczy w jej

posiedzeniach
d) na skutek naruszenia postanowieri Statutu i Regulaminu
e) na skutek skazania prawomocnym wyrokiem,
D na skutek choroby powodujqcej trwal4 niezdolnoS6 do sprawowania funkcji lub

Smierci
6. Obowi4zkiem Czlonka Rady jest uczestnictwo w szkoleniach wymienionych w Planie
szkoleir dla czlonk6w organu decyzyjnego i pracownik6w biura LGD stanowi4cego zalqcznrk
do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.
7. Negatywna ocena z testu powoduje utratg czlonkostwa w Radzie.
8. Kazdy Czlonek Rady ma obowi4zek zapoznac sig z Regulaminami i Procedurami przyjgtymi
przez Walne Zebrante Czlonk6w.
9. Czlonkowi Rady w okresie sprawowania funkcji mohe przyslugiwad dieta zaudzial w
posiedzeniach Rady, kt6rych przedmiotem jest ocena wniosk6w.
10. WysokoSd diety ustala Walne Zebranie Czlonk6w.
1 1. W przypadku wczeSniejszego opuszczenia posiedzeniaprzez Czlonka Rady dieta za to
posiedzenie nie jest przyznawana.
12. Dieta jest obliczana na podstawie listy obecnoSci i wyplacana Czlonkom Rady w terminie
do 14 dni po wystawieniu rachunku z zastrzezeniem moZliwoSci przesunigcia terminu platnoSci
v,rynagrodzenia w razie op62meh zwr4zanych z przekazaniem Srodk6w finansowych przez
Samorz4d Woj ew6dztwa Lubelskiego.

ROZDZIAN- III
Procedura wyl4czenia czlonka Rady z udzialu w wyborze operacji

s7
1. Po wyborze czlonk6w Rady i Przewodnicz1cego Rady, anajpolniej 3 dni przed pierwszym

zwolanym posiedzeniem w sprawie oceny i wyboru operacji, kaldy z czLonkow podpisuje
przygotowanq przez Biuro LGD deklaracjg o jego bezstronnoSci i poufnoSci w procesie
oceny i wyboru operacji wedlug zal. Nr 14 Podrgcznika Procedur i zasad regulujqcych
przyznanie pomocy finansowej w ramach poddzialania ,,Wsparcie dla wdra2ania operacji
w ramach strategii ronuoju lokalnego kierowanego przez spolecznoit" PROW 2014-2020
i sktada j 4 na rgce Przewodni czEcego Rady.

2. Czlonkowie Rady reprezentuj4cy lub powi4zani z podmiotami ubiegaj4cymi sig o wyb6r
operacji (wg definicj i zawartej w deklaracji) nie uczestniczE w ocenie tych operacji.

3. Informacjg o wyl4czeniu sig z oceny operacji w sytuacji, o kt6rej mowa w ust. 2, czlonek
Rady sklada na piSmie wedlug wzoru zal. Nr 16 , na rgce Przewodnicz4cego Rady na
posiedzeniu Rady w sprawie oceny tej operacji.

4. W razie zaistnienia okolicznoSci, kt6re mog4 wywola6 w4tpliwoSci, co do bezstronnoSci
Czlonka Rady w procesie wyboru operacji innych niz okreSlone w ust.2 Przewodnicz4cy
Rady ma prawo odsun46 Czlonka Rady od oceny tych operacji.



5. W przypadku odsunigcia od oceny operacji

mole zaLqda6 w tej sprawie decyzii Rady.

wniesieniu takieeo ladama.
6. W przypadku podjgcia w4tpliwoSci, co do bezstronnoSci kt6regoS czlonka

efektywnego zastosowania procedury wykluczenia czlortka Rady z procesu oceny i

innych niz okreSlone w ust.2 Czlonek Rady

Rada podejmuje decyzjg niezwLocznie po

Rady i
wyboru,

-

8.

glosowanie w tej sprawie powtarza sig bez jego udzialu.

Fowody wylqczenia Czlonka Rady od udzialu w dokonywaniu wyboru operacji trwaj4

tak2e po ustaniu malzeristwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoba, kt6ra zostalawyl4czona wyboru operacji z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu

interesu nie powinna brac udzialu w calym procesie wyboru danej operacji' Osoba

v,rylqczonaz glosowania opuszcza salg co najmniej w momencie glosowania nad wyborem

operacji.

ROZDZIAN-IV
Przewodnicz4cy i Prerydium RadY

$8
Czlonkowie Rady w glosowaniu tajnym wybieraj4 spoSr6d siebie Przewodnicz1cego Rady,

Wiceprzewodnicz4cego oraz Sekretarza i osoby te tworz4 Prezydium Rady.

$e
1. Przewodnicz1cy Rady organizujeprace Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady.

2. Pelni4c swe funkcje Przewodnicz4cy Rady wsp6lpracuje z Zarz4dem i Biurem LGD i
korzysta z ich pomocy.

3. Przewodnicz4cy Rady pelni rolg arbitra w kwestiach spornych.

$10
Przewodnicz4cy Rady reprezentuje j4 na zewnqtrz.

$ ll
Podczas nieobecnoSci Przewodnicz4cego Rady, jego obowi4zki pelni Wiceprzewodnicz4cy.

$12

Do odwolania Przewodnicz4cego Rady z pelnionej funkcji, potrzebna jest zgoda wigkszoSci 2/3

og6lnej liczby Czlonk6w Rady, wyra2ona w glosowaniu jawnym na posiedzeniu Rady, na

pisemny wniosek co najmniej polowy Czlonk6w Rady. Ponowny wniosek o odwolanie

Przewodnicz4cego Rady mo2e byi zLolony nie wczeSniej ni2 po szeSciu miesi4cach od

poprzedniego. Wniosek o odwolanie Przewodnicz4cego zho2ony na posiedzeniu moze by6

przeglosowany na kolejnym posiedzeniu Rady.

$13
Do odwolania Wiceprzewodnicz4cego, Sekretarza z pelnionych funkcji, potrzebna jest zgoda

bezwzglEdnej wigkszoSci og6lnej hczby Czlonk6w Rady, wyrazona w glosowaniu jawnym na

posiedzeniu Rady, na pisemny wniosek co najmniej polowy czlonk6w Rad wigkszoSci ogolnej

liczby Czlonk6w Rady, wyrazona w glosowaniu jawnym na posiedzeniu.

$14

1. Prezydium Rady czuwa nad zgodnoSci4 prac Rady z uchwalami, Statutem, niniejszym

Re gulamin em or az innymi obowi4zuj 4cymi przepi sami.



2. Prezydium Rady, sporzEdza roczne sprawozdanie z dzialalnoici Rady do
15 marca ka2dego roku. Przewodnicz4cy Rady przedstawia sprawozdanie na Walnym
Zebraniu Czlonkow do 30 czerwca ka2dego roku.

3. Przewodnicz4cy Rady informuje Radg o pracy Prezydium Rady.

ROZDZIA\,V
Przygotowanie i zwolanie posiedzefi Rady

$ ls
1. Czlonkowie Rady maj4 obowi4zek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. W razie niemoZnoSci wzigcia udzialu w posiedzeniu Rady, czlonek Rady zawiadamia o

tym przed terminem posiedzenia Przewodnicz4cego Rady, a nastgpnie jest obowi4zany w
terminie 7 dni usprawiedliwii w formie pisemnej swoj4 nieobecno$6 Przewodnicz4cemu
Rady.

3. Za przyczyny usprawiedliwiaj4ce niemo2noSi wzigcia przez czLonka Rady udzialu w
posiedzeniu Rady uwaZa sig:

a) chorobg albo koniecznoSc opieki nad chorym potwierdzon4 zaSwiadczeniem lekarskim,
b) podr6z slu2bow4 inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.

$16
Posiedzenia Rady s4 zwolywane odpowiednio do potrzeb wynikaj4cych z naboru wniosk6w
prowadzony ch przez LGD.

s 17

Posiedzenia Rady zwoluje PrzewodniczEcy Rady, z wlasnej inicjatywy lub na wniosek
ZarzEdu,uzgadniaj4c miejsce, termin i porz4dek posiedzenia z Biurem LGD.

$ 18

Posiedzenia Rady s4 jawne. Informacja o terminie i miejscu posiedzenia Rady podawane bgd4
do publicznej wiadomoSci na stronie intemetowej Stowarzyszenia.

$le
l. Czlonkowie Rady powinni byc pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie i porz4dku

posiedzenia Rady najp62niej 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W okresie 7 dni przed terminem posiedzenia Rady jej czlonkowie powinni mied mo2liwoSi

zapoznania sig ze wszystkimi materialami i dokumentami zwrEzanymi z porz4dkiem
posiedzenia, w tym z wnioskami, kt6re bgd4 rozpatrywane podczas posiedzenia. Materialy i
dokumenty w formie kopii mog4 byc przeslane drog4 elektroniczn4 l4cznie z
zawiadomieniem o posiedzeniu lub udostgpnione do wgl4du w Biurze LGD.

$20
L W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Stowarzyszenia lub przez niego upowazniony

Czlonek Zarz4du
2. W roli obserwatora w posiedzeniach Rady moze uczestniczyc Przewodnicz4cy Komisji

Rewizyj nej lub Wicepr zewodniczqcy.
3. Przewodnicz4cy Rady moZe zaprosii do udzialu w posiedzeniu osoby trzecre, a w

szczeg6lnoSci te, kt6rych dotycz4 sprawy rozstrzygane przez Radg.



2.

3.

$21
1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka PrzewodniczEcy Rady.
2. Przewodniczqcy czuwa nad sprawnym przebiegiemporzqdku obrad, otwiera r zamyka

dyskusje orazudziela glosu w dyskusji.
3. Przed otwarciem posiedzenia czlonkowie Rady potwierdzaj4 swoj4 obecnoSc podpisem na

liScie obecnoSci.
4. WczeSniejsze opuszczenie posiedzeniaprzezCzlonka Rady wymaga poinformowania o tym

Przewodni czyce go obrad.
5. PrawomocnoSd posiedzenia i podejmowania przez Radg decyzji wymaga obecnoSci co

najmniej 507o skladu Rady przy zachowaniu parytet6w sektorowoSci. Zadna z grup
interes6w nie posiada wigcej niL 49 o/o praw glosu.

l.
522

Po otwarciu posiedzenia, Przewodnicz4cy Rady podaj4c liczbg obecnych czlonk6w Rady na
podstawie podpisanej przez nich listy obecnoSci stwierdza prawomocno5c posiedzenia i
poddaje pod glosowanie porz4dek obrad.
W razie braku quorum oraz pary'tetu sektorowoSci okreslonego w $ 2l ust. 5

Przewodnicz4cy Rady zamyka obrady wyznaczajqc r6wnoczeSnie nowy termin posiedzenia.
W protokole odnotowuje sig przyczyny, z powodu kt6rych posiedzenie nie odbylo sig.

$23
1. Sekretarz odpowiada za obliczenie wynik6w glosowania, kontrolg quorum oraz wykonanie

innych czynnoSci o podobnym charakterze.
2. Rada poprzez glosowanie w drodze uchwaly przyjmuje lub odrzuca zgloszone wnioski.
3. Porz4dek obrad obejmuje w szczegolnoSci:

a) om6wienie wniosk6w o przyznanie pomocy zlohonych w ramach naboru prowadzonego
przezLGD orazpodjecie decyzji o wyborze operacji do hnansowania.

b) informacje Zarz4du o przyznaniu pomocy przez samorz4d wojew6dztwa na operacje,
kt6re byly przedmiotem wczeSniejszych posiedzeri Rady.

c) dyskusjg, wnioski i zapytania.

s24
l. Przedmiotem wyst4pien mog4 byi tylko sprawy objgte porz4dkiem posiedzenia jak r6wniez

bielEce sprawy LGD.
2. W dyskusji glos mog4 zabrac czlonkowie Rady, czlonkowie ZarzEduoraz osoby zaproszone

do udzialu w posiedzeniu. Przewodnicz4cy Rady mole okresli6 maksymalny czas
wyst4pienia.

3. Przewodnicz4cy obrad w pierwszej kolejnoSci udziela glosu osobie referuj4cej rczpatrywan4
sprawg, osobie opiniuj4cej operacjg, przedstawicielowi ZarzEdu, a nastgpnie pozostalym
dyskutantom wedlug kolejnoSci zgloszen. Powt6rne zabranie glosu w tym samym punkcie
porz4dku obrad moZliwe jest po wyczerpaniu listy m6wc6w. Ograniczenie to nie dotyczy
osoby referuj4cej sprawg, osoby opiniuj4cej operacjg orazprzedstawiciela Zarz4du.

4. Jeheli m6wca w swoim wyst4pieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub przekracza
maksymalny czas wyst4pienia, Przewodnicz4cy obrad zwraca mu na to uwagg. Po
dwukrotnym zwr6ceniu uwagi Przewodnicz4cy Rady moze odebrai m6wcy glos. M6wca,
kt6remu odebrano glos, moze zazqda1, w tej sprawie decyzji Rady. Rada podejmuje decyzjg
niezwlocznie po wniesieniu takiego Zqdania.

5. JeZeli treSi lub forma wyst4pienia albo teL zachowanie m6wcy w spos6b oczywisty zakloca
porz4dek obrad lub powagg posiedzenia, Przewodnicz4cy Rady przywoluje m6wc9 do
porz4dku lub odbiera mu glos. Fakt ten odnotowuje sig w protokole posiedzenia.

6. Po wyczerpaniu listy m6wc6w Przewodniczqcy Rady zamyka dyskusje. W razie potrzeby



Przewodnicz4cy moze zarz4dzic pzerwg w celu wykonania niezbgdnych czynnoSci
przygotowawczych do glosowania, na przykLad przygotowanie poprawek w projekcie
uchwaly lub innym rozpatrywanym dokumencie, przygotowania kart do oceny operacji.

7. Po zamknigciu dyskusji Przewodnicz4cy rady rozpoczyna procedurg glosowania. Od tej
chwili mozna zabrac glos tylko w celu zgloszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o

sposobie lub porz4dku glosowania i to jedynie przed zarz4dzenrem glosowanra przez
PrzewodniczEcego.

8. Po wyczerpaniu porz4dku posiedzenia, Przewodniczqcy Rady zamyka posiedzenie.

$2s

1. Przewodnicz4cy Rady moze udzielii glosu poza kolejnoSci4 zgloszonych m6wc6w,
jezeli zabranie glosu wiEhe sig bezpoSrednio z glosem przedm6wcy lub w trybie sprostowania,
jednak nie dluzej nrL2 minuly. Poza kolejnoSciq mohe takle :udzielii glostr czlonkom Zarz4du,
osobie referuj4cej sprawg i osobie opiniuj4cej projekt.
2. Poza kolejnoSci4 udziela sig glosu w sprawie zgloszenia wniosku formalnego,

w szczegolnoSci w sprawach:
1 ) stwierdzenia quorum,
2) sprawdzenia listy obecnoSci,
3) przerwania, odroczenia lub zamknigcia sesji,
4) zmiany porz4dku po siedzeni a (ko I ej no S ci r ozparrywani a p o szcze golnych punkt6 w),
5) glosowania bez dyskusj i,
6) zamknigcia listy m6wc6w,
7) ogramczenia czasu wyst4pieri m6wc6w,
8) zamknigcia dyskusj i,
9) zarzqdzenia przerwy,
| 0) zarz4dzenia glosowania imi enne go,

I l) przehczenia glos6w,
I 2) reasumpcji glosowania.

3. Wniosek formalny powinien zawierac Zqdanie r zwigzle uzasadnienie, a wyst4pienie
w tej sprawie nie moze trwac dluhej nr22 mrnuty.

4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwlocznie po jego zgloszeniu. O przyjgciu lub
odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysluchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego

przeciwnika wniosku.
5. Wnioski formalne, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt. I 12 nie poddaje sig pod glosowanie

ROZDZIA\,VI
Glosowanie

$26
Przewodnicz4cy Rady rczpoczyna procedurg glosowania i zarzqdza glosowanie zgodme z

- postanowieniami wynikaj4cymi ze statutu LGD oraz niniejszego regulaminu.

s27
1. Wszystkie glosowania Rady za wyj4tkiem spraw personalnych s4 jawne.

2. Gtrosowania w sprawach personalnych s4 zawsze tajne.

3. Glosowania Rady mog4 odbywa6 sig w nastgpuj4cych formach:
a) przez podniesienie rgki na wezwanie Przewodnicz4cego Rady
b) przez wypelnienie i oddanie komisji skrutacyjnej posiedzenia kart do oceny



2.

J.

1.

l.

operacji, stanowi4cych zalqcznrk Nr l5 Podrgcznika Procedur

$28

W glosowaniu przez podniesienie rgki komisja skrutacyjna oblicza glosy ,,2a", glosy

,,przeciw" i glosy ,,wstrzymuj4ce sig od glosu", po czym informuje Przewodniczqcego
Rady o wyniku glosowania.
Wyniki glo sowania o glasza Przewodnicz4cy Rady
Kuzdy nie wykluczony z glosowania czlonek Rady jest zobowr4zany do udzialu w
glosowaniu.

$2e
Glosowanie przez wypelnienie kart oceny operacji obejmuje:
a) glosowanie w sprawie zgodnoSci operacji z LSR, przeprowadzane przy u?yciu

,,Karty oceny zgodnoSci operacji z LSR", kt6rej wz6r stanowi zatqcznik nr 15

Podrgcznika Procedur
b) glosowanie w sprawie oceny operacji wedlug kryteri6w lokalnych przyjgtych przez

LGD, przeprowadzane przy uZyciu ,,Karty oceny operacji wedlug lokalnych
kryteri6w LGD", kt6rej wz6r stanowi zal4cznik nr 15 Podrgcznika Procedur.

Rada LGD spoSr6d siebie wybiera w glosowaniu jawnym Komisjg Skrutacyjn4, kt6ra
czuwa nad prawidlowoSci4 przeprowadzenta przebiegu procesu oceny i wyboru,
poprawnoSci dokumentacji, zgodnoSci formalnej. PrzewodniczEcym Komisji skladajqcej
sig z 3 os6b jest Sekretarz Rady. W razie nieobecnorici Sekretarza Rady na posiedzeniu,
funkcjg tg pelni inny Czlonek Rady wybrany w glosowaniu jawnym.
W glosowaniu odbywaj4cym siE przez wypelnienie kart oceny operacji Czlonkowie Rady
oddaj4 glos przez wypelnienie kart oceny operacji, wydanych rm przez Komisjg
Skrutacyjnq.Kahda strona karty oceny operacji musi byi opieczgtowanapieczEci4 LGD.
Biuro LGD zapewnia pomoc techniczn4 przy obsludze Rady i obsludze wniosk6w w celu
biez4cej weryfikacji formalnej kart do glosowania, polegaj4cej na sprawdzeniu podpis6w,
wypelnieni u poszczeg6lnych p6l.

5. Glos oddany przez CzLonka Rady w formie wypelnionej karty oceny operacji jest
niewaZny, jeleh zachodzi co najmniej jedna zponrZszych okolicznoSci:
a) na karcie brakuje nazwiska, imienia lub podpisu Czlonka Rady,
b) na karcie brakuje informacji pozwalaj4cvch zidentyfikowa6 operacjg, kt6rej dotyczy

ocena (numeru wniosku, nazry wnioskodawcy, nazwy projektu).
6. Karty musz4 byd wypelnione w spos6b czytelny pi6rem, dlugopisem lub cienkopisem.
7. Kazda strona karty oceny operacji wg lokalnych kryteri6w i zgodnoSci operacji z LSR,

zgodnoSci z PROW 2014-2020 musi by6 opieczgtowanapieczEci4 LGD izaparafowana
przez czlonk6w Komi sj i Skrutacyj nej po siedzenia.

8. Znaki,,X" lub ,,V" powinny byi postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu w
przypadku odpowiedzi ,,tak" , ,,nie", ,,nie dotyczy".

$30
Kaldy Czlonek Rady dokonuje oceny na Kartach Oceny ZgodnoSci Operacji z LSR.
Kazdy Czlonek Rady przed przyst4pieniem do oceny wniosku jest zobowi1zany podpisa6
deklaracjg bezstronnoSci i poufnoSci w stosunku do ocenianego przez siebie wniosku
znajduj1c1 sig na Karcie Oceny.

2.

3.

4.

l.
2.
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3. Ocena wniosk6w odbywa sig zgodnie z kryteriami oceny.
4. Przy dokonywaniu oceny zgodnoSci operacji z LSR Czlonkowie Rady nie przyznajE

punkt6w, lecz stwierdzqq zgodnoSi operacji z celem og6lnym, celami szczeg6lowymi
or az przewi dywanymi przedsi gw zigciami okre Slonymi w L S R.

5. Wniosek luznqe sig za zgodny z LSR (ocena pozylywna), jeSli jednoczeSnie spelnia
warunki:

- jest zgodny zcelem og6lnym LSR,
- jest zgodny z minimum jednym celem szczegolowym LSR,
- jest zgodny z minimum jednym przedsigwzigciem okreSlonym w LSR
- przewiduje realizacjg wskaznik6w okreSlonych w LSR

6. Drugi etap oceny wniosku dotyczy oceny operacji wedlug lokalnych kryteri6w wyboru
w tym kryteri6w na podstawie, kt6rych ocenia sig uzasadnienie realizacji operacji w
ramach LSR.

7. Glos w sprawie uznania operacji za zgodnq z LSR oddaje siE przez skre5lenie

odpowiedzi TAK lub NIE w zawartej na karcie oceny operacji sformulowaniu: ,,Glosujg
zauznaniem operacji zazgodnE z LSR. Pozostawienie lub skreSlenie obu opcji uwa?a
sig za glos niewaZny.

8. W przypadku stwierdzenia blgd6w i brak6w w sposobie wypelnienia karty oceny
zgodnoSci operacji z LSR Komisja SkrutacyjnawzywaCzLonka Rady, kt6ry wypelnit tg
kartg, do zloaenia wyjaSniet'r i uzupelnienia brak6w. W trakcie wyjaSnieri Czlonek Rady
moze na oddanej przez siebie karcie dokonad wpis6w w kratkach lub pozycjach pustych

oraz dokonai czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypelnionych blgdnie podczas

glosowania, stawiaj4c przy tych poprawkach sw6j podpis.
9. Jeaeli po dokonaniu tych poprawek i uzupelnieri karta nadal zawiera blgdy w sposobie

wypelnienia, zostaj e uznana za glos niewazny.
10. Wynik glosowania w sprawie uznania operacji za zgodn4 z LSR jest pozytywny, jeSli

bezwzglgdna wigkszo5i glos6w (50%+1) zostala oddana na opcjg, 2e operacja jest

zs.odna z LSR.

l.
$ 31

Oddanie glosu w sprawie oceny operacji wedtug lokalnych kr1'teri6w LGD polega na

wypelnieniu tabeli zawartej w IV czgSci zalqcznika Nr l5 Ksi4zki procedur. Wszystkie
rubryki zawarte w tabeli musz4 byi wypelnione, w przeciwnym razie glos uwa2a sig za

niewa2ny.
W trakcie zliczania glos6w Komisja Skrutacyjna jest zobowi1zana sprawdzif, czy
l4czna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji ,,SUMA PUNKTOW" zostala

obliczona poprawnie.
Wynik glosowania w sprawie oceny operacji wedlug lokalnych kryteri6w LGD
uzyskuje siE sumuj4c oceny punktowe wyrazone na kartach stanowi4cych waZnie

oddane glosy w pozycji ,,SUMA PIINKTOW" i nastgpnie dzielEc uzyskan4 sumg przez

liczbE waZnych oddanych glos6w.

$32
Osoba oceniaj4ca wniosek zobowiqzana jest do przedstawienia w formie pisemnego

2.

3.

1.

uzasadnienia wystawionej oceny koricowej. Dokonanie oceny na Karcie oceny wniosku

Czlonek Rady potwierdza wlasnorgcznym podpisem.
2. Rada LGD podejmuje oddzieln4 uchwalg w sprawie wyboru dla kazdego wniosku

o dofinansowanie operacji i ustalenie kwoty wsparcia w glosowaniu jawnym zv'ryklq

wigkszoSci4 glos6w.

ll



Czlonek Rady, kt6ry wyl4czyl sig z wyboru wniosku z uwagi na ryzyko zaistnienia
konfliktu interesu nie bierze udzialu w calym procesie wyboru danego wniosku.
JednoczeSnie jest zobowi1zany opuScii salg w momencie glosowania nad wyborem
wniosku.
Po zakoriczonej ocenie sporzEdzana jest lista wniosk6w ocenionych pozytywnie
uszeregowana wedlug kolejnoSci ustalonej na podstawie liczby punkt6w uzyskanych w
ramach oceny przeprowadzonej wedlug krl.teri6w wyboru operacji okreSlonych w LSR
i wskazanych w ogloszeniu.

5. W przypadku uzyskania przez dwie lub wigcej operacji takiej samej liczby punkt6w,
o miejscu na liScie operacji wybranych decyduje:

a)procentowa wysokoSc wkladu wlasnego deklarowana przez wnioskodawc6w w stosunku
do wysoko6ci koszt6w kwalifikowanych, zgodnie z zasad4:,,im wigkszy procentowy
wklad wlasny, tym wylsze miejsce na liScie".

b)Jezeli metoda selekcji opisana w ust. I oka2e sig nieskuteczna, o miejscu na liScie
operacji wybranych decyduje data i godzina zlolema wniosku w biurze LGD zgodnie z
zasadq,,im wczeSniejsza data, godzina, minuta zlohenia wniosku do biura LGD. tvm
vtryZsze miejsce na liScie".

6. W wyniku weryfikacji kwalifikowalnoSci koszt6w wskazanych we wniosku
Czlonek Rady oceniaJEcy wniosek, proponuje nilszq niZ wnioskowana kwotg dofinansowania
w przypadku zidentyfikowania koszt6w, kt6re uzna za niekwalifikowane.

7. Czlonkowie Rady, ktorzy oceniali dany wniosek ustalaj4 wsp6lne stanowisko
odnoSnie obni2enia wysokoSci proponowanej kwoty dofinansowania i przekazt\E je
Sekretarzowi Rady, kt6ry zobowiqzany jest umieScii informacjg na temat wysokoSci
uzgodnionej kwoty w protokole.

8. Rada LGD przyjmuje listg wniosk6w ocenionych pozytywnie w formie uchwaly w
glosowaniu jawnym. Przyjgcie listy wniosk6w ocenionych pozytywni e zapada zwyktq
wigkszoSci4 glos6w przy obecnoSci, co najmniej polowy czlonk6w Rady.

9' W ci4gu 4 dni od dnia zakohczenia oceny wniosk6w przez Radg LGD, Sekretarz
sporzqdza protok6l z posiedzenia Rady LGD zawieraj4cy:

a) terminy i miejsce posiedzenia,

b) podpisane listy obecnoSci czlonk6w Rady;

c) deklaracje bezstronno6ci i poufnoSci podpisane przez wszystkich czlonk6w Rady
bior4cych udzial w posiedzeniu Rady;

d) upowaZnienie Zastgpcy Przewodniczqcego w przypadku gdy Przewodni czqcy
wyznaczyl Zastgpcq'

e) zestawienie wniosk6w wrazze wskazaniem czlonk6w Rady dokonuj4cych ich oceny;

f) informacje na temat wniosk6w odrzuconych wraz z uzasadnieniem;

c) Karty Oceny Wniosk6w wraz z deklaracjami bezstronno6ci wypelnione i podpisane
przez czlonk6w Rady, kt6rzy przeprowadzali oceng wniosk6w;

h) listg wniosk6w ocenionych pozytywnie.

I 1. Protok6t i listg wniosk6w ocenionych pozytywnie podpisuje Przewodnicz4cyl
Wi ceprzew o dnicz1cy Rady.

l2'Przekazywana dokumentacja z wyboru wniosk6w powinna byi podpisana przez

a
J.

4.

t2



13.

czlonk6w I czlonkaRady, zgodnie

Rada poprzez LGD przedkLada

w postaci protokolu z oceny, w
wybranych do dofi nansowania.

zzasadamr przyjgtymr

swoje rekomendacje
kt6rym zawarta jest

w LGD.

Samorz4dowi Wojewodztwa
lista rankingowa wniosk6w

ROZDZIAI, VII
Procedura wniesienia protestu od decyzji Rady

$33

l. Protest sklada w formie pisemnej osobiScie bqd2 za poSrednictwem upowaZnionego

pelnomocnika w Biurze LGD, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o

wyniku oceny zgodnoSci operacji z LSR lub wyniku wyboru zawierai4cego decyzjq Rady

w sprawie wyboru operacji do realizacii w ramach LSR.

2. Je1eli projekt otrzymal negatywnq ocenQ, informacja o wynikach decyzji podjgtej przez

Radg zawiera pouczenie o mozliwoSci wniesienia protestu na zasadach i w trybie

okreslonych Procedur4 obslugi protestu, okreSlaj4c:

a) termin do wniesienia protestu;

b) instytucjg, do kt6rej nale?y wnieSc protest;

c) wymogi formalne protestu, o kt6rych mowa w S 3 i 6 Procedury obslugi protestu

3. Protest od decyzji Rady musi zostac szczegolowo uzasadniony.

4. Je1eli odwolanie rozpatrzono na korzyS6 wnioskodawcy, aliczba uzyskanychptzez
wnioskodawcg punkt6w kwalifikuje wniosek do wpisania na listg operacji wybranych to

wniosek otrzymuje dofinansowanie w ramach limitu nastgpnego naboru wniosk6w.

5. W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji, LGD przekazuje ZarzEdowi

Wojew6dztwa wnioski o udzielenie wsparcia , dotycz4ce wybranych operacji wraz z

dokumentacj 4 potwi er dzai 4cq dokonani e wyboru operacj i.

6. Szczeg6lowe zasady i tryb wnoszenia protestu zawieraProcedura obslugi protestu.

ROZDZIAI, VIII

$34

Procedura odwolawcza

1. Rada LGD w terminie l4 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej

przez siebie oceny Wniosku w zakresie kryteriow i zarzutow podnoszonych w

proteScie.

2. Ponowna ocena dokonywana jest ptzez czlonk6w Rady, ktorzy nie uczestniczyli

w pierwotnej ocenie danego wniosku.

3. Zposiedzenia Rady sporzEdzany jest protok6l uwzglgdniaj4cy wyniki powtornej oceny

wniosk6w.

4. Rada LGD mo?e'.

a) dokonad zmiany podjgtego rozstrzygniEcia co bgdzie skutkowalo skierowaniem

Wniosku do wlaSciwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liScie wniosk6w

wybranych przez LGD w wyniku przeprowa dzenia procedury odwolawczej ;

l3



5.

b) skierowai protest wtaz z otzymanE od Wnioskodawcy dokumentacj4 do Samorz4du
Wo.iew6dztwa, zal4czaj4c do niego stanowisko dotyczEce braku poirtu* do zmiany
po dj gte go r ozstr zy gnigci a.

Protest pozostawiony jest bez rozpatrzenia jezeli pomimo prawidlowego pouczenia
o prawie i sposobie jego wniesienia:

zostal zloZony po terminie;

zostal zloAony przez podmiot wykluczony z mozliwosci otrzymania wsparcia;

nie wskazuje kryteri6w wyboru operacji, zktorychocen4 Wnioskodawca sig nie zgadza
lub w jakim zakresie Wnioskodawca, nie zgadza sig z negatywn4 ocen4 zgodnoSci
operacji z LSR orazuzasadnienia.

ROZDZTAI,IX
Zmiana lokalnych kryteri6w wyboru

$3s

Kuzdy czlonek Rady moze wyst4pic z wnioskiem o zmiang lokalnych kryteri6w
wyboru.

a)

b)

c)

1.

2' Szczeg6lowe zasady, tryb zlo\enia wniosku, zasady rozpatrzenia i zmiany lokalnych
kryteri6w wyboru okreSla Procedura ustalania i zmiany lokalnych kryteri6w wyboru.

ROZDZTAT,X

Procedura wprowadzania zmian do um6w przezBeneficjentriw

$36
ada opiniuje wnioski Beneficjent6w o zmiany um6w zwartych z Samorzqdem Wojew odztwa.

1' W przypadku gdy planowana przez Beneficjenta zmiana powodowalaby, Le Wniosek
nie zostalby wybrany przez Radg do finansowania- Rada L^GD musi ponownie dokonai
oceny zmienionego zakresu wniosku pod k4tem zgodnoSci z LSit oraz kryteriami
wyboru wniosku, podejmuj4c uchwalg potwierdzaj4cqbrak zgody na zmiangumowy.

2- Beneficjent zwtaca sig do LGD zpisemn4 prosb4 o wydanie opinii wskazuj4c
szczegolowo, jakie zmiany do wniosku zamierza wprowadzic.

3' Biuro LGD zawiadamia Przewodniczqcego Rady o wplywie proSby przekazujEc mu
pismo Beneficjenta.

4. Przewodnicz4cy Rady zwoluje posiedzenie Rady zgodnie z Regulaminem Rady.5' W przypadku, gdy planowana zmiana umowy dotyczy zakresu, kt6ry podlegal ocenie
Rady pod wzglgdem zgodnoSci z LSR lub/i kryteriami wyboru operacji, dolonywanajest ponowna ocena wniosku zgodnie z procedurq oceny wniosk6w o iofinansowanie
operacji. Wniosek oceniany jest z uwzglgdnieniem planowanej zmiany zakresu
operacji.

6. Po przeprowadzeniu ponownej oceny:
a) w ptzypadku, gdy zmiana wniosku nie spowodowalaby zmiany decyzji w sprawie
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wyboru operacji do finansowania, Rada podejmuje uchwalg potwierdzaj 1cq,2e pomimo
wprowadzonych we wniosku zmian operacja pozostaje zgodna z LSR.
i podlega finansowaniu, i wyrazazgodgnazmianE umowy,

b) w przypadku, gdy zmiana wniosku powodowalaby, 2e operacja w danym ksztalcie nie
zostalaby wybrana przez Radg do finansowania, Rada podejmuje uchwalg
potwierdzajqcE, 2e wprowadzone we wniosku zmiany powoduj4, 2e operacja jest
niezgodna z LSR lub wskutek oceny zgodnoSci z lokalnymi kryteriami wyboru operacji
przez LGD nie podlega finansowaniu, i nie wyraZazgody nazmiang umowy.

7 . Je2eli planowana zmiana umowy dotyczy zakresu, kt6ry nie podlegal ocenie Rady pod
wzglgdem zgodnoSci z LSR lub/i kryteriami wyboru operacji, Przewodnicz4cy Rady
wydaje pozytywn4 opinig w przedmiocie zmrany umowy w planowanym zakresie.

8. Uchwala Rady w przedmiocie v,ryra2enia zgody na zmiang umowy niezwlocznie
przekazywana jest przez Sekretarza Rady do Biura LGD.

9. Niniejsze czynnoSci przeprowadza sig w terminie l4 dni od dnia wplywu proSby.

ROZDZIAN.XI
Dokumentacja z posiedzeri Rady

$37
1. W trakcie posiedzenia Rady sporzqdzanyjest protokol.
2. Wyniki glosowari odnotowuje sig w protokole posiedzenia.
3. ZkaAdego glosowania dokonywanego przez wypelnienie kart do oceny operacji sekretarz

sporzqdza protok6l, w kt6rym zawarte s4 informacje o przebiegu i wynikach glosowania.
4. Karty oceny operacji, zlohone w trakcie danego glosowania stanowi4 zalqcznrkdo

protokolu z tego glosowania.
5. Protok6l z posiedzenia Rady powinien zawierac w szczegolnoSci:

a) okreSlenieprzedmiotuglosowania
b) okreSlenie liczby uprawnionych do glosowania,liczby bior4cych udzial w

glosowaniu, iloSci oddanych glos6w walnych i niewa2nych.
c) wyniki glosowania
d) vrryl1czeniach z procesu decyzyjnego
e) podpis sekretarza i podpis PrzewodniczEcego Rady.

$38

1. Uchwalom Rady nadaje sig formg odrgbnych dokument6w, z wyj4tkiem uchwal
proceduralnych, kt6re odnotowuje sig w protokole posiedzenia.

2. Podjgte uchwaly opatruje sig dat4 i numerem, na kt6ry sklada sig : cyfry rzymskie
oznaczaj4ce numer kolejny posiedzenia od pocz4tku realizacji Inicjatywy LEADER
lamane przez numer kolejny uchwaly od pocz4tku reahzacji dzialama 79.2 zapisany
cyframi arabskimi, lamane przez rok.

3. Uchwalg podpisuje PrzewodniczEcy Rady po jej podjgciu.
4. Uchwaly podjgte przez Radg, nie p6zniej niz 5 dni roboczych od ich uchwalenia,

Przewo dnic zEcy Rady pr zekazuj e Zar zEdow i.
5. Protokoly i dokumentacja z posiedzeri Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze

LGD. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostgpniona do wgl4du wszystkim
zainteresowanym.
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6. Protokoly z posiedzeri Rady dotyczqce oceny i wyboru operacji zawierai1ce informacje o

v,rylqczeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem kt6rych wniosk6w wyl4czenie

dotyczy podawane s4 do publicznej wiadomoSci poprzez zamieszczenie na stronie

internetowej LGD wwwlokalnagrupadzialania.pl.

$3e
Po uplywie kadencji Rady, do czasu ukonstytuowania sig nowej Rady, dotychczasowe

Prezydium Rady petni niezbgdne obowiTki.

Rozdzial XII
Przepisy porz4dkowe i koricowe

$40
L Zarzyd zobowr4zany jest zapewnic Radzie niezbgdne warunki do wykonywania jej

obowi4zk6w.
2. Rada korzysta z pomieszczen biurowych,urzEdzeri i material6w Stowarzyszenia.

3. Koszty dzialalno6ci Rady ponosi Stowarzyszenie.
4. Regulamin zostal ustalony na czas nieoznaczony i moZe by6 zmieniony przez Radg

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania ,,Lepsza Przyszlofic Ziemi Ryckiej", w trybie

wlaSciwym dla jego uchwalenia.
5. Regulamin wchodzi w aycie z dniem podjgcia uchwaly Walnego Zebrania Czlonk6w.

Zal4czniki do Regulaminu:

l.Wzor Wniosku o zmiang lokalnych kryteri6w wyboru operacji.

r6



Zal1czniknr I do Regulaminu Rady
LGD,,Lep s za P rzy szlo 56 Ziemi Ryckiej "

R

Imig i nazwisko czlonka Rady

MiejscowoSi, data

wniosek o zmiang rokalnych kryteri6w wyboru operacji

W zwi4zku z $ 35 Regulaminu Rady wroszg o zmiang lokalnych kryteri6w wyboru operacji.

Propozycja zmiando kryteri6w wyboru operacji:

Uzasadnienie zmian:

P odpisy osdb wnioskuj qcych


