
 

 UCHWAŁA Nr 9/22  

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”  

z dnia 9 września 2022 roku  

w sprawie zmiany Regulaminu Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Kraina Rawki” 

 

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” uchwala 
się, co następuje: 
 
 
§ 1. Zmienia się Regulamin Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Rawki”, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 18/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”  
(zmiany: uchwała nr 7/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku, uchwała nr 10/17 z dnia 15 grudnia 2018 roku, 
uchwała nr 4/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwała nr 8/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku, uchwała 
nr 5/21 z dnia 22 czerwca 2021 roku)w ten sposób, że: 
 

1. w § 4 ust. 1 skreśla się sformułowanie „co najmniej po dwie osoby z każdej gminy.” 
 

2. w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Rada powołuje i odwołuje spośród swoich członków Przewodniczącego oraz dwóch 
Wiceprzewodniczących” 

 
3. w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każdy Członek Rady przed uczestnictwem w posiedzeniu Rady, mającym na celu ocenę 
projektów w ramach LSR, składa pisemne oświadczenie o bezstronności – deklarację o 
bezstronności i poufności stanowiącą załącznik do procedur wyboru operacji.” 

 
4. w § 12 skreśla się wyraz „Zarządu” 

 
5. w § 17 skreśla się ust. 2 

 
6. § 18 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady lub inny wybrany członek Rady. 
2. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący posiedzenia. 
3. Obsługę administracyjno–biurową posiedzeń Rady, w tym sporządzenie protokołów z 
posiedzenia, zapewnia Biuro. Biuro przygotowuje druk dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia Posiedzenia.” 
 

7. w § 19 ust. 2 oraz w § 21 ust. 4 wyraz „obrad” zastępuje się wyrazem „posiedzenia” 
 

8. w § 20 ust. 1, ust. 2, w § 21 ust. 1, ust. 2, ust. 5, ust. 6 oraz w § 24 ust. 3 i ust. 4 wyraz „Rady” 
zastępuje się wyrazem „posiedzenia” 

 
§ 2. Tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
        Przewodniczący Zebrania:  


