
PROJEKT 

UCHWAŁA NR  4/2017 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  

„RAZEM DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” 

z dnia 15 marca 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w załącznikach do  

“Wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 

(LSR)”, stanowiących załączniki do  

Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność zawartej w dniu 19 maja 2016 roku. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017 poz.210) oraz § 22 

pkt. 15 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” uchwala 

się, co następuje: 

§ 1 

 

1. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego” zatwierdza zmiany w załącznikach do “Wniosku o wybór Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)”, stanowiących załączniki do 

Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność zawartej w dniu 19 maja 2016 roku, przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia w: 

1) Uchwale nr 5/2016 z dnia 11.10.2016 r. sprawie zatwierdzenia zmian oraz tekstu 

jednolitego Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego LGD – Rady i 

pracowników biura LGD oraz Harmonogramu planowanych naborów wniosków o 

udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność 

2) Uchwale nr 6/2016 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i 

oceny operacji w ramach LSR 

3) Uchwale nr 8/2016 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Procedury ustalania 

kryteriów wyboru operacji i ich zmiany 

4) Uchwale nr 9/2016 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Opisu stanowisk 

precyzującego podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura 

LGD 

5) Uchwale nr 12/2016 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu 

planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

6) Uchwale nr 15/2016 z dnia 12.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia nowego 

Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 



7) Uchwale nr 17/2016 z dnia 12.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian oraz tekstu 

jednolitego Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz załączników. 

8) Uchwale nr 2/2017 z dnia 18.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian oraz tekstu 

jednolitego Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz załączników. 

9) Uchwale nr 3/2017 z dnia 18.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian oraz tekstu 

jednolitego Procedury ustalenia kryteriów wyboru operacji i ich zmiany oraz 

załączników 

10) Uchwale nr 6/2017 z dnia 14.03.2017 r. w sprawie zmiany „Procedury ustalenia 

kryteriów wyboru operacji i ich zmiany”  

11) Uchwale nr 7/2017 z dnia 14.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany „Procedury 

wyboru i oceny operacji w ramach LSR” 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Uchwałę podjęto na podstawie opinii prawnej z dnia 24.01.2017 r. nt. możliwości udzielenia 

pełnomocnictwa zarządowi stowarzyszenia przez walne zebranie członków. Opinia ta mówi  

o tym, że podjęta przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla 

Powiatu Radziejowskiego” uchwała nr 21/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia załączników do “Wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 

(LSR)”; upoważnienia Zarządu do złożenia “Wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność (LSR)” oraz załączników; upoważnienia Zarządu do dokonywania i zatwierdzania zmian  

w załącznikach do “Wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)” 

stanowiła o udzieleniu pełnomocnictwa Zarządowi LGD, która wymaga konwalidacji  

w odrębnej uchwale Walnego Zebrania Członków LGD. 

 

 


