
Załącznik r 7 do protokołu Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,.EUROGALICJA"

z dnia 05.0 1.20089r.

Uchwała Nr 21/2008

Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA"

z dnia 5 stycznia 2009 roku.

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr 14/2008 Z dnia 27.03.2008 r. IV sprawie
uchwalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia

Na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

"EUROGALICJA" zatwierdzonego uchwałą nr 2/2007 Zebrania Założycielskiego Z dnia

22 listopada 2007 r. z późno zm. oraz uchwały nr 1012008 Walnego Zebrania Członków z dnia

27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA"

uchwala, co następuje:

§l

l. Paragraf 2 Regulaminu Rady otrzymuje brzmienie:
"Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają;
l) LGD - oznacza Lokalną Grupę Działania "EUROGALICJA";
2) Stowarzyszenie - oznacza Stowarzyszenie LGD "EUROGALICJA";
3) Rada - oznacza organ LGD właściwy w sprawach wyboru projektów;
4) Przewodniczący - oznacza Przewodniczącego Rady LGD "EUROGALICJA";
5) Statut - oznacza Statut Stowarzyszenie LGD "EUROGALICJA";
6) Regulamin - oznacza Regulamin Rady Stowarzyszenie LGp "EUROGALICJA";
7) Walne Zebranie Członków - oznacza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

LGD "EUROGALICJA";
8) Zarząd - oznacza Zarząd Stowarzyszenia LGD "EUROGALICJA";
9) Przewodniczący Zarządu - oznacza Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD

"EUROGALICJ A";
1O) Biuro - oznacza Biuro LGD "EUROGALICJA"."

2. Paragraf 7 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
Do wyboru członków Prezydium Rady potrzebna jest bezwzględna większość głosów
ogólnej liczby członków Rady.
3. Paragraf 9 ustęp l otrzymuje brzmienie:

"Prezydium Rady czuwa nad zgodnością prac Rady z ustawą z 7 marca 2007 o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz



Załącznik r 7 do protokołu Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokałna Grupa Działania .,EUROGALlCJA"

z dnia 05.01.200 9r.

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. r 64 poz. 427), Statutem niniejszym Regulaminem
oraz innymi obowiązującymi przepisami."

4. Paragraf 18 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
"Przewodniczący prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę."

5. Paragraf 18 ustęp 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Porządek posiedzenia obejmuje w szczególności:"

6. Paragraf 18 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:
" Decyzja w sprawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana w formie uchwały
Rady przyjętej zwykłą większością głosów."

7. Paragraf 20 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:
"Wniosków formalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod głosowanie."

8. w paragrafie 23 ust 1 dodaje się po słowach" ... wszystkie głosowania sąjawne"
dodaje się zwrot" z wyłączeniem paragrafu 7"

9. Po paragrafie 28 dodaje się paragraf 281 o treści:
1. "W przypadku posiedzeń prowadzonych w ramach procedur: oceny zgodności

operacji z LSR i jej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, odwołania od
rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji, wszyscy członkowie

Rady wypełniają oświadczenie o bezstronności.
2. Członkowie Rady, którzy nie są bezstronni w podjęciu decyzji o wsparciu

podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie operacji, zostają wykluczeni z głosowania,
zachowując jednocześnie prawo do udziału w posiedzeniu z głosem doradczym.

3. Sytuacja, o której mowa w ust. 2, dotyczy przypadków gdy podejmowana jest
decyzja o wsparciu operacji, o którą ubiegają się:

l) członkowie Rady, lub
2) osoby, z którymi członkowie Rady pozostają w związku małżeńskim albo w

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, lub

3) osoby prawne, których pracownikami bądź członkami są członkowie Rady, lub
4) osoby, wobec których członkowie Rady pozostają w stosunku podległości

służbowej.
4. Jeżeli członek Rady zatai fakt niepozostawania bezstronnym Przewodniczący

zobowiązany jest:
1) zwołać Posiedzenie w celu rozstrzygnięcia o bezstronności członka Rady,

któremu zarzucono jej brak,
2) najpóźniej w ciągu 7 dni od Posiedzenia, o którym jest mowa w ust.

4 pkt. 1, powiadomić prokuraturę o poświadczeniu nieprawdy
próbie wyłudzenia dofinansowania,

3) najpóźniej w ciągu 7 dni od Posiedzenia, o którym jest mowa w ust. 4,
powiadomić Zarząd o zaistniałej sytuacji.

5. Zarząd zobowiązany jest zwołać z własnej inicjatywy adzwyczajne Walne
Zebranie Stowarzyszenia w celu odwołania członka Rady, nie później niż w
ciągu 21 dni od otrzymania od Przewodniczącego powiadomienia, o którym jest
mowa w ust. 4 pkt.3."
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10. Paragraf28 otrzymuje brzmienie:

1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest

przez Radę decyzja. Wszystkie decyzje zostaną zapisane i podjęte w formie uchwały o

wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania, której treść musi uwzględniać:

1) wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR,

2) wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD

i sporządzoną na tej podstawie listę rankingową wniosków,

3) dostępność środków LGD na poszczególne typy operacji.

2. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych

projektów rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania.

3. Każda uchwała powinna zawierać:

1) informacje o wnioskodawcach operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania

lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGO , IP)

2) tytuły operacji zgodne z tytułami podanymi we wnioskach,

3) kwoty pomocy o jaką ubiegali się wnioskodawcy zgodne z kwotami podanymi we

wnioskach,

4) informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji

z LSR,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Sekretarz Przewodniczący Walnego Zebrania


