
Uchwała Nr 68/2011 

 

Walnego Zebrania  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 

z dnia 19 maja 2011 roku. 

 
 

w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„EUROGALICJA” na lata 2009-2015 wraz z załącznikami 
 

 

Na podstawie § 19 ust.5 pkt.13 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„EUROGALICJA” zatwierdzonego uchwałą nr 2/2007 Zebrania Założycielskiego z dnia 22 

listopada 2007 r. z późn. zm.  

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

 Na wniosek Zarządu dokonuje się zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” na lata 2009-2015 w sposób następujący: 

1. Rozdział 2.4 „Struktura organizacyjna LGD „EUROGALICJA”: 

  a)  strona 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  

  b) strona 17 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

2. Rozdział 6 „Cele ogólne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju” strona 42 otrzymuje 

brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

3. W rozdziale 6 „Cele ogólne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju” skreśla  się stronę 

43 

4. W wyniku skreślenia w rozdziale 6 strony 43 uległa zmianie numeracja pozostałych stron 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

5. Rozdział 8 „Przedsięwzięcia planowane do realizacji”, dotychczasowe  str. 49 i 50 

otrzymują brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 

6. Rozdział 11 „Procedury przyjmowania i oceny wniosków o przyznanie pomocy” 

dotychczasowe  strony 53, 54, 55, 56,   otrzymują brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej 

uchwały 



7. Rozdział 14 „Rola LGD we wdrażaniu i aktualizacji LSR” i Rozdział 16 „Ewaluacja – 

zasady i sposób jej dokonywania” otrzymują brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej 

uchwały  

8. Skreśla się rozdział 15 „ Zasady monitoringu LSR” 

9. W wyniku usunięcia rozdziału 15 uległa zmianie numeracja pozostałych rozdziałów 

10. Rozdział 19 „Wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich”,  dotychczasowa 

strona 73 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały 

11. W  załączniku nr 3 „ Procedury Rekrutacji Pracowników” załącznik nr 3 „opis stanowiska 

pracy Specjalista ds. Promocji i Informacji”  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do 

niniejszej uchwały  

12.  W załączniku nr 3 „Procedury Rekrutacji Pracowników”  skreśla się załącznik nr 5 „opis 

stanowiska specjalista ds. administracji” 

13. Załącznik nr 4 „Procedura oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "EUROGALICJA" i wyboru operacji 

oraz odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji” 

otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały; 

14.   Skreśla  się załącznik nr 6 „Procedury Monitoringu i Ewaluacji”  

                                                      

§2 

 

Ustala się jednolity tekst Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „EUROGALICJA” na lata 2009-2015 wraz z załącznikami z uwzględnieniem 

zmian o których mowa w §1, który stanowi załącznik  nr 21 do niniejszej uchwały. 

                                                     

§3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………            ………………………………………….. 

Sekretarz               Przewodniczący Walnego Zebrania  

 


