
zalącznik ff 1 do protokołu z
Posiedzenia Zarządu

Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza B ałowleska"
z dnia 25 mala 2017 r.

UCHWAŁA NR 1lo5l2o17

zARzĄDU sToWARzYszENlA LoKALNA GRUPA DzlAŁANlA

''PuszczA BlAŁoWlEsKA"

z dnia 25 mąa 2017 roku

w sprawie zmian w Strategii Rozwoiu Lokalnego Kierowanego przez
s połeczność Lokal nej Grupy Działania,,Puszcza Bialowieska"

na lata 2014-2020

Na podstawie s 28 ust. 22 Statutu stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania

'Puszcza Białowieska'' oraz z zastosowaniem się do zapisóW pkt' 8 Procedury
Aktualizacjr Lokalnej Strategii Rozwoju

uchwala się co następuje:

s1
Mając na uwadze treść pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego, znak sprawy UM1 0-6933-UMl 040012/1 5, ROW-IX.432.1.12.2016
z dnia 09.05.2017

s2
zarząd LcD ,PB" postanawia:

Dokonać zmian W strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społecznośc
Lokalnej Grupy Działania ,'Puszcza Białowieska'' na |ala 2014-2020.

Rozdział lpkt' 5 "Poziom decyzyjny'' otrzymuje brzmienje:

organcnl łlecyĄnym LGD .iesl R.ldt| liczqca 15 czlonkóu,' LGD jesl pdrtnersll|en1

lrójseklorou,ym repreze tuiącym u]słslkie 3 seklory: - seklor spoleczny (2 osoby)' - seklor
gospotlarczy (5 okib), - seklor publiczny (ł osoby) orąz mieszkańcóu, (1 o;llby)' Taki sklad
zapewnia ztlchov,Clnie pąfylclów z uwz54lędnieniem' że ąni uladze publiczne ani źądncl

poiedynczą grup.! inleresu' ie posiądclv,ięcei niż ł9 !% pr*l, glosu w podeimou,uniu deeyzii'

W skłctd Rculy tłchodzi l2 kobiet i 3 mężczyzn' spośród k!ólych 
^!'óch 

czlonkói' jesl iI. .^jieku

do 35 lal. Do kompelencii orgunu decyzyjnego n.lleży przede wszyslkim dokonyv'anic !)L'eĄ i
wyboru projektół, które nlaiq być re.Ilizo|Ą,ańe v, rumach LsR, 0 także ustąlenie k oly

Zasady i prtlcet|ury funkcjonou,ania organu decy4jnego oh-eśla szczegółotto Stctlul

Stou,ąrzyszenid oraz Regulamin RcLły stowarzyszenia LGD.



strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społecznośó Lokalnej Grupy
Działania ,,Puszcza Białowieska'' na lala 2o14-2o2o po wniesionych zmianach
stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

s3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

s4
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi LGD,,PB'

s5
UchwaĘ podjęto iednogłcśnie.

HajnóWka' dn. 25 m{a 2017 r.

zarząd LGD "Puszcza Białowieska'
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2-1rę-*4ł L.ł-L'

Kierowanego przez
na lala 2O14-2O2O.

1.załączn|kff1do
społecznośc Lokalnej
Tekst jednolity w wersji

uchwały: strategia Rozwoju Lokalnego
Grupy Działania,,Puszcza Białcwieska"
elektronicznej na CD.


