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s1
Postdnowienia ogólne

1' Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrznq i tryb procy Rody Lokalnej Grupy Działania ,,Puszczo
Białowiesko" w tym:
1) zasady zwoływania i organizocji posiedzeń organu decyzyjnego (sposób informowanią członków organuo posiedzeniach, zasady dostarczania dokumentów dotyczqcych sprdw podejmowanych no

posiedzeniach;
zasady powoływania i odwoływanio członków;
zasady dotyczqce zachowania bezstronności i unikania konfliktu interesu Wraz z obowiqzkiem
publikowonio protokołów z posiedzeń organu decyzyjnego zawierajqcych informacje o wyłqczeniach z
procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłqczenie dotyczy;
zasady w zakresie określania kworum isystemu głosowania;
regulacje zapewniajqce zachowonie parytetu w poszczegótnych głosowaniach organu decyzyjnego,
gworantujqcego, że co najmniej 50% głosów podczos dokonywania wyboru wniosków do
dofinansowania, pochodzi od członkow, którzy nie sq przedstawicielami sektora publicznego;
zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji (ocena wniosków, sposób podziału wniosków
do oceny pomiędzy członków orgontrl zasady preselekcji operocji, jeśli dotyczy, zosady dokumentowonia
oceny);

7) zasady protokołowanio posiedzeń organu decyzyjnego;
8) zasady wynagradzanio członków orgonu decyzyjnego;
9) opis sposobu udostępniania procedur do wiadomości publicznej,
10) podział zodąń i zakres odpowiedzialności poszczególnych orgonów LGD w procesie oceny z

uwzg Ięd nie n ie m p rze p i sóW prawa;
1"1) opis organizacji naborów wniosków przy uwzględnieniu minimaInych wymogow okreśtonych przepisami

prowa (np. czas trwania naboru, tryb ogłaszanio, termin rozpoczęcia naboru, miejsce składanio
wniosków);

12) opis sposobu oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji do finansowanio, w tym postępowania w
przypadku, gdy kilko operacji otrzymało jednakowq liczbę punktów, a timit dostępnych środków nie
pozwalo no finonsowonie wszystkich operacji;

13) regulacje zapewniajqce stosowanie tych somych kryteriów w całym procesie wyboru w ramach donego
naboru;

14) zasady ustalania kwoty wsparcio dla danej operocji z uwzględnieniem przepisów prawa dla
poszczególnych programów, z których planowane jest finonsowanie LSR

15) opis sposobu informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu (w tym warunki i sposób
wniesienia protestu, termin na iego wniesienie zgodnie z art. 22 ustowy o rozwoju tokatnych
kierowanym przez społeczność

76) zasady rozpatrywania protestu;
17) wzory dokumentów np' karto oceny zgodności z Programem, korta oceny operacji pod względem

spełn io n i a kryte riów wy boru
2' Rada prowodzi swojq działalność w oparciu o Statut Stoworzyszenid, IJchwały Walnego Zebrania oroz ni-

niejszy Regulamin.

2)
3)

4)
s)

6)



i.

4.

Rada pełnifunkcję organu decyzyjnego Stoworzyszenia. Do wyłqcznej włqściwości Rady należy wybór ope-

racji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporzqdzenia (WE) 1303/2013, które majq być realizowane w ramach opra-

cowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoiu, oraz usta!onie kwot wsparcia.

Do pozostałych zadań Rady należy:

1) opiniowanie sprawozdań Zarzqdu dotyczqcych projektów reolizowanych w romach LsR,

2) opiniowanie projektu LSR iprocedur, kryteriów zgodności operacjiz LSR, kryteriow wyboru operacji,

3) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarzqd,

4) wnioskowanie o zmianę procedur, kryteriow zgodności operacji z LSR, kryteriow wyboru operacji i skłą-

danie swoich propozyciiw tei sprowie.

5) wnioskowanie, do Zarzqdu i Wa!nego Zebrania Członkow, W sprdwoch dotyczqcych bieżqcej

działalności Stoworzyszenia oraz realizocji LSR.

9z
Spis skrótów i pojęć

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczajq:

L. LGD - oznqcza stoworzyszenie Lokalna Grupa Działonia ,,Puszcza Białowiesko"

2. Rada - oznaczo orgdn decyzyiny stoworzyszenia LGD

3. Progrom _ Program Rozwoju obszarów Wiejskich no lata 2014-2020 lub Regionalny Program operacyjny

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
4. Rozporzqdzenie - oznocza rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w

sprawie szczegółowych wąrunków i trybu przyznawania pomocy finonsowej w ramach poddziałania

,,Wsparcie na wdrażqnie operacji w ramoch strategii rozwoju lokalnego kierowonego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lota 2014_2020

5. Zorzqd - oznaczo Zarzqd stowarzyszenia LGD

6. Prezes - ozndczq Prezeso Zarzqdu LGD

7. Biuro - oznoczo biuro stoworzyszenia LGD

8. Wolne Zebronie _ oznocza Wolne Zebranie Członkow

9. Stqtut- oznocza Statut LGD

10. LSR _ oznaczo Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność opracowdnq przez LGD

11. Przewodniczqcy - oznacza Przewodniczqcego Rody LGD

12. Posiedzenie - oznacza posiedzenie Rady LGD

1-3. SW _ Sąmorzqd Wojewodztwa

53
Członkowie Rady

L. Szczegółowe zasody wyboru członków Rady określo Regulamin Walnego Zebraniq Członków.

2. W skład Rady wchodzq przedstąwiciele sektoro publicznego, społecznego, gospodarczego w tym

mieszkańcy zgodnie ze Stotutem'
3. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli Wewnętrznej LGD, zarzqdu LGD lub

pracownikiem LGD.

54
Wynagradzanie członków Rady

t. Członkowi Rady LGD w okresie sprdwowonia funkcji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach

Rody LGD, zwołonych w celu oceny i wyboru operocji do dofinansowonio.

2. Przewodniczqcemu Rady LGD przysługuje wynogrodzenie w wysokości 200% wynagrodzenia członka Rody

LGD, a wiceprzewodniczqcemu w wysokości 75O% wynagrodzenia członka Rady LGD, oraz członkom komi-

sji skrutacyjnej odpowiedzialnej za liczenie głosów w wysokości 120% wynagrodzenio członka Rady LGD.

3. Wysokość wynagrodzenia ustola Ząrzqd LGD ,,PB"
4. Wynagrodzenie jest obliczanq no podstawie listy obecności.
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1.

Uczestnictwo w posiedzenidch Rady

Członkowie Rady majq obowiqzek uczestniczenia w posiedzeniu Rady'
W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek co nojmniej 3 dni przed rozpoczęciem
posiedzenia Rady jest obowiqzany usprowiedliwić w formie pisemnej swojq nieobecność Przewodniczqce-
mu Rady, składajqc stosowne pismo na odres biura Stowarzyszenio, bqdź drogq elektronicznq na adres
poczty e lektronicznej, e-m ai l Stowarzysze nia podajqc powód nieobecności.
Ustanie członkostwa danej osoby w Radzie nostępuje w przypadku:
1) ustąnio członkostwa w stowarzyszeniu, zgodnie ze-Statutem
2) rezygnocji członko Rady z pełnionej funkcji,
3) śmierciczłonkaRady,
4) odwołania przez członka LGD będqcego osobq prawnq swego przedstawiciela w Rądzie.

s6
odwołanie członka Rady

Wolne Zebranie Członków może odwołać członka Rady w następujqcych przypodkach:
1) nie uczestniczenia w dwóch kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,
2) konieczności dostosowaniq skłodu Rady do wymagań zawartych w art' 32 ust 2 lit b oraz art' 34 ust j

lit b rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rody (UE) nr L303/2013 z dnia 17 grudnia 201jr.
3) złamania zasady bezstronności i poufności, której złożenie w formie pisemnej jest konieczne przy

ocenie wniosków,
4) dokonywonia oceny w sposób niezgodny z treściq kryteriów tj. nie stosowania zatwierdzonych

kryteriów podczas dokonywania oceny wniosków,
5) jeśli w wyniku błędnej oceny wniosków zachodzi konieczność powtórnej oceny wniosków,
6) braku obiektywizmu podczas oceny iwyboru operacji,
7) popełniania błędów w wypełnianiu kart do oceny operacji, jeśli to mo chorokter powtarzalny,
8) podejmowanie przez członka działań dezorganizujqcych prawidłowe funkcjonowanie Rady.
Z wnioskiem do Walnego Zebrania o odwołanie członka Rady z przyczyn określonych w ust. L może
wystqpić Zarzqd, Komisjo Rewizyjna, kożdy członek Rady. Wniosek o odwołanie członka Rady należy
uzasodnić.
odwołanie Członka Rady następuje na zasadach wskazanych w Statucie.

5z
Pod noszenie kwo lifi ka cji zawodowych człon ków Rddy

W celu zapewnienio wysokiego poziomu kwalifikacji członkow Rady LGD stwarza możliwości podnoszenia
kwolifikacji członkom Rody.

2. Członek Rady ma prawo do podnoszenia kwalifikacji i rozwijania wiedzy w zakresie zwiqzanym z funkcjo-
nowaniem Rady.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie kwolifikacji członków Rady określa co-
rocznie Zorzqdu LGD w ramąch planu kosztów ogólnych funkcjonowąnia LGD.
Przez podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie wiedzy członkow Rady rozumie się udział w szkoleniach organi-
zowanych i prowodzonych w takich formach dydaktycznych jak: kursy, seminaria, konferencje, warsztaty,
których temotyka jest ściśle zwiqzana z prowadzonq przez LGD działalnościq i zadaniami wykonywanymi
przez członków Rady zgodnie z Plonem szkoleń pracowników i członków organu decyzyjnego przyjmowo-
nym przez Zarzqd. Plan szkoleń zawiera również arkusz oceny szkolenia oraz rejestr odbytych szkoleń.
Pod noszen ie kwa lifi kacj i zawodowych może być reo lizowa ne no podstawie :

1) skierowania przez Radę,
2) skierowania przez Zarzqd,
3) bez takiego skierowania, za zgodq Prezesa Zarzqdu.
Członkowi Rody, ktory bierze udział w podnoszeniu swoich kwalifikacji przydatnych i zwiqzanych z pełnie-
niem obowiqzków członka Rady, na podstawie skierowania przez Radę przysługuje:
L) pokrycie w całości przez LGD kosztów szkolenia,
2) zwrot kosztów pobytu służbowego (delegacja i zwrot kosztów podroży).

2.

1..

i.

4.

5.
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Przewodniczqcy Rady

7. Przewodniczqcy Rady organizuje pracę Rady, zwołuje posiedzenie Rady, przewodniczy posiedzeniom Rady
oraz reprezentuje Radę no zewnqtrz. Przewodniczqcy Rady zwołuje posiedzenie Rady rownież na wniosek
Zarzqdu, wyznaczajqc termin posiedzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpłynięcia wniosku Za-

rzqdu. W przypadku nieobecności Przewodniczqcego jego obowiqzki pełni Wiceprzewodniczqcy Rady jeżeli
został powołany.

2' Pełniqc swq funkcję Przewodniczqcy Rady współpracuje z Biurem LGD, Zarzqdem, Komisjq Rewizyjnq, Wal-

nym Zebraniem i korzysto z ich pomocy.

3. Do obowiqzkow Przewodniczqcego Rady należy w szczególności:
1-) Przygotowywanie i zwoływonie posiedzeń Rady,

2) Orgonizowanie pracy Rady,
3) Przewodniczenie posiedzeniom Rady,

4) Przeprowadzaniegłosowań,
5) Sprawdzanie i weryfikacjo kart oceny operacji wypełnianych przez członków pod względem poprowno-

ści ich wypełnienia,
6) Przyjmowonie od członków Rady dekloracji poufności i bezstronności,
7) Zapewnienie podczas głosowoń odpowiedniego pąrytetu i kworum,

s) Wnioskowanie o wyłqczenie członko Rody z dokonywania wyboru operacji jeśli zachodzi jakokolwiek
przesłanka wymieniona w Regulominie lub powodujqca naruszenie wymogów odnoszqcych się wystę-
powania grup interesu w Rejestrze interesu członków Rady.

9) Występowanie do Rady z wnioskiem o wykluczenie z dokonywania wyboru operocji członka Rady, który
sam nie chce wyłqczyć się z procedury wyboru operacji, a zachodzq ku temu przesłanki,

10) Kompletowonie dokumentocji z posiedzeń Rady i przekazywanie jej do Biura LGD,

1L) Podpisywanie protokołu, uchwoł i innych dokumentów Rady,

12) Uczestniczenie w posiedzeniach Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej nd zqproszenie tych orgonów,

5s
Przygotowywonie i zwoĘwonie posiedzeń Rody

1. Posiedzenia Rady sq zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikajqcych z działolności LGD i prowadzonych

noborów wniosków.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczqcy, uzgadniajqc miejsce, termin i porzqdek posiedzenia z Biurem i

Zarzqdem.
3. Przewodniczqcy Rady ma obowiqzek zwołać posiedzenie Rady rownież na wniosek Zarzqdu lub Komisji Re'

wizyjnej, wyznaczajqc termin posiedzenia nie dłuższy niż 7 dni od daty wpłynięcio wniosku o zwołanie posie-

dzenia Rady.

4. Członkowie Rody zawiadomioni sq o miejscu, terminie i porzqdku posiedzenio Rady co najmniej na 7 dni
przed terminem posiedzenia za pomocq poczty elektronicznej lub telefonicznie zd pomocq wiadomościtek-
stowej sms lub listow zwykłych. Dodatkowo podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej

Stowarzyszenia informocję o rozpoczęciu procedury oceny iwyboru operacji. Wraz z zowiodomieniem o po-

siedzeniu członkowie Rody otrzymujq porzqdek posiedzenio i dostęp do zopisu cyfrowego wniosków o dofi-

nansowąnie.
5. Członkowie Rady majq obowiqzek pisemnie poinformować Biuro LGD o swoich danych kontaktowych takich

jak: adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu kontaktowego, jak też o

wszelkich zmionach zaistniałych, w stosunku do informacji wskozanych w tym zakresie wcześniej. osoby
prawne mojq obowiqzek pisemnie poinformować Biuro LGD o zmionie osób uprawnionych do reprezento-

wania osób prawnych w Radzie, oraz ich donych kontoktowych.
6. W okresie 7 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznanio się ze

wszystkimi mqteriałami i dokumentami zwiqzonymi z porzqdkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które

będq rozpatrywane podczas posiedzenia'

7' W uzosadnionych przypadkach Przewodniczqcy może skrócić termin powiodamiania o posiedzeniu Rady.
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Tryb procy Rady

7. Roda obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady sq jawne. W posiedzeniach Rady mogq uczestniczyć Członkowie Zarzqdu, pracownicy Biu-

ra LGD oroz zaproszone przez Prezesa lub Przewodniczqcego Rady osoby trzecie, w tym eksperci.
j. Decyzje Rady o których mowaw 51ust.3 podejmowane sqwformie uchwqł. Decyzje Rodyw przedmiocie

wyboru operacji i ustąlania kwot wsparcia podejmuje Rada składajqca się, z co nojmniej 50% z przedstawi-

cieli sektora gospodarczego i społecznego oraz innych "odpowiednich podmiotów reprezentujqcych społe-

czeństwo obywatelskie, organizacje pozarzqdowe, w tym organizacje zajmujqce się zagodnieniami z zokresu

środowiska oraz podmiotomi odpowiedziolnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet _ wybieranych i

odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne,

ani żadna grupa interesu nie posioda więcej niż 49% praw głosu. W podejmowaniu decyzji dotyczqcych wy-

boru operacjico najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów niebędqcych instytucjomi publicznymi'

4. Przewodniczqcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porzqdku posiedzenia, otwiera i
zamyka dyskusję oraz udzielo głosu w dyskusji, ogłasza niezbędne przerwy w obradach.

5. Członkowie Rody będqcy osobami fizycznymi uczestniczq w jej pracach, w tym biorq udział w głosowaniu

nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będqcy osobami prawnymi_ przez orgąn uprowniony do repre-

zentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenio w pracach rady. Udzie-

lenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach rady jest niedopuszczalne'
6. Posiedzenia Rady mogq odbywać się bez osobistego udziału członków w posiedzeniu. Wymiana informacji

jest w takim wypadku prowodzona drogq mailowq itelefonicznq' Procedura wyboru operacji odbywa się w

sposób pisemny, obiegowy, to znaczy moteriały i dokumenty rozsyła się członkom drogq mailowq, wypeŁ
nione dokumenty i odpowiedzi, członkowie odsyłajq również drogq mailowq, przy zachowaniu bezpieczeń-

stwa danych osobowych. W takim przypadku na liście obecności przy nazwisku członka Rady wprowadza się
stosownq adnotację.
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Przebieg posiedzenia Rddy

1. Posiedzenio Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczqcy.
2. Przed otwarciem posiedzenio członkowie Rady potwierdzajq swojq obecność podpisem na liście obecności'
j' Po otwarciu posiedzenia Przewodniczqcy na podstawie listy obecności podje liczbę obecnych członków i

stwierdzo prawomocność Rady do podejmowania decyzji. W przypadku podejmowania decyzji odnośnie
wyboru operacji, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporzqdzenia (WE) 1-303/2073, które majq być realizowone w
ramach opracowanej przez LGD LSR, oraz ustolanie kwot wsparcia, postępowanie Rady określa Procedura
oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia.

4' Przedmiotem wystqpień mogq być tylko sprowy objęte porzqdkiem posiedzenia.
5. W dyskusji głos mogq zabierać członkowie Rady, członkowie Zarzqdu. osoby zqproszone do udziału w posie-

dzeniu mogq zabierać głos w dyskusji za zgodq Przewodniczqcego obrad. Przewodniczqcy Rady może okre-

ślić maksymalny czas wystqpienia'
6. Przewodniczqcy obrąd w pierwszej kolejności udziela głosu osobie reprezentujqcej aktualnie rozpatrywonq

sprawę, osobie opiniujqcej operację, przedstawicielowi Zarzqdu, a następnie pozostołym dyskutantom we-

dług kolejności zgłoszeń' Powtórne zabranie głosu w tym samym punkcie porzqdku obrad możliwe jest po

wyczerponiu listy mówców. ograniczenie to nie dotyczy osoby referujqcej sprawę, osoby opiniujqcej opero-
cję czy przedstawiciela Zarzqdu lub eksperta'

7' Jeżeli mówca w swoim wystqpieniu odbiega od aktualnie omawionej sprdwy lub przekracza maksymalny
czas Wystqpienia, Przewodniczqcy Rady może odebroć mówcy głos. Mówca, któremu odebrano głos może
zażqdoć w tej sprawie decyzji Rody. Rada podejmuje takq decyzję niezwłocznie po wniesieniu tokiego żqda-
nia.

8. Jeżelitreść lub forma wystqpienia olbo też zochowanie mowcy w sposób oczywisty zakłóca porzqdek obrad,
lub powogę posiedzenia, Przewodniczqcy Rady przywołuje mówcę do porzqdku lub odbiera mu głos.

9. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczqcy Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby Przewodniczqcy
Rady może zarzqdzić przerwę.

10.Po zomknięciu dyskusji Przewodniczqcy Rady rozpoczyna procedurę głosowania. od tej chwili można zabrać
głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porzqdku głosowania i to
jedynie przed zarzqdzeniem głosowania przez Przewodniczqcego. Zarzqdzenie głosowonia odbywa się po

wysłuchaniu pracownika biura LGD oddelegowanego do pomocy w prdcy Rody, którego zadaniem jest



-Wsparcie Przewodniczqcego i Rady w zapewnieniu spójności i kompletności wypełniania kart oceny lub in-

nych działanioch, w tych konieczne jest podjęcie decyzji przez Radę'

572
Zgła sza ni e wniosków forma lnych

1. Przewodniczqcy Rady może udzielić głosu poza kolejnościq zgłoszonych mówców, jeżeli zabranie głosu

wiqże się bezpośrednio z głosem przedmowcy lub w trybie sprostowonia, jednak nie dłużej niż 2 minuty.

Poza kolejnościq może także udzielić głosu członkom Zarzqdu, osobie referujqcej sprawę i osobie opiniujqcej

projekt.

2' Poza kolejnościq udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w szczególnościw sprawach:

1) stwierdzenid kworum,
2) sprawdzenia listy obecności,

3) przerwanio, odroczenią lub zamknięcio sesji,

4) zmiany porzqdku posiedzenia (kolejności rozpotrywonia poszczególnych punktów),

5) głosowania bez dyskusji,
6) zamknięcia listy mówców,
7) ograniczenio czosu wystqpień mowców,
8) zamknięciadyskusji,
9) zarzqdzenia Przerwy,
Io) za rzqdze nia głosowan i a pi se m nego,

1I} przeli czeni a głosów,

12\ reasumpcji głosowania.
3. Wniosek formalny powinien zawierać żqdanie i zwięzłe uzasodnienie, a wystqpienie w tej sprawie nie może

trwać dłużej niż 2 minuty.

4. Roda rozstrzyga o wniosku formo!nym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku

Rądo rozstrzygo po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

5. Wniosków formalnych, o ktorych mowd w ust. 2 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod głosowanie-

513
Wolne głosy, wnioski i zapytonio

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane sq ustnie na kożdym posiedzeniu Rady, a odpowiedzi no nie

udzielane sq bezpośrednio na danym posiedzeniu'

2. Czas formułowanią zapytonia nie może przekroczyć 3 minut.

3. Jeśti udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, udziela się

jej no następnym posiedzeniu lub pisemnie, w terminie 14 dniod zakończenia posiedzenia.

4. po wyczerpaniu porzqdku posiedzeniq, Przewodniczqcy Rady zamyka posiedzenie

574
Dokumentacjo z posiedzeń Rady

1' Z posiedzenio Rady sporzqdzany jest protokół.

2. Protokoł z posiedzenia, powinien zawierać, w szczególności:

1) liczbę obecnych członków Rady

2) przyjęty przez Radę porzqdek obrad
3) przedmiot poszczególnych głosowań

4) wynikigłosowań
5) informację o wyłqczenioch z procesu decyzyjnego, ze wskozaniem ktorych wniosków wyłqczenie doty-

czy.

3. Korty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowiq załqczniki do protokołu.

4' Uchwały podjęte podczas posiedzenia stonowiq załqcznikido protokołu.

sls
Protokół z posiedzenia Rody

7' Protokół z posiedzenia Rody sporzqdza się niezwłocznie po odbyciu posiedzenia.



2' Protokół Wraz z załacznikami przesyła się członkom Rady drogq mailowq i wykłada do wgtqdu w Biurze LGD
w celu umożliwienio członkom Rody wniesienio ewentulanych poprawek w jego treści w terminie 3 dni.

3. Wniesionq poprawkę, o której mowa w ust. 2 rozpotruje Prezydium Rady'
4' Po zakończeniu procedury dotyczqcej możliwości noniesienia poprawek do protokołu przewidzianejw ust. 2,

Przewodniczqcy Rady podpisuje protokół.
5. Uchwąłom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjqtkiem uchwał proceduralnych, które odno-

towuje się w protokole posiedzenia'
6' Podjęte uchwały opatruje się datq i numerem, na który składajo się: cyfry oznaczajqce numer kolejny

posiedzenia Rady, łamane przez kolejny numer uchwały od poczqtku okresu progrąmowania 2074-2020,
łomane przez cztery cyfry roku.

7' Protokół, uchwoły i zołqcznikido protokołu podpisuje Przewodniczqcy.
8. Pełnq dokumentację z odbytego posiedzenia Rady, Przewodniczqcy niezwłocznie przekazuje do biura LGD'
9' Każdorozowo po zokończeniu posiedzenia Rady biuro LGD publikuje na stronie internetowej LGD protokół z

posiedzenia organu decyzyjnego zawierojqcy informacje o wyłqczeniach z procesu decyzyjnego, ze
wskazaniem których wniosków wyłqczenie dotyczy.

10'Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rody jest gromadzona i przechowywoną w Biurze LGD.

516
Rozpatrywonie sprow bieżqcych Rady w sprawach niezwiqzanych z wyborem operacji ani ustaleniem kwoty

wsporcia

L. Rada może spotykać się również w celu podjęcia decyzji w sprawach bieżqcych, niezwiqzanych z wyborem
o pe racj i d o dofi n a nsowo nia.

2. Członkowie informowani sq o miejscu, terminie i zakresie merytorycznym posiedzenia Rady zgodnie z zopi-
sami Stotutu' W przypadku braku regulacji w stotucie W tym obszarze członkowie Rady informowani sq o
posiedzeniu telefonicznie lub mailowo w terminie, co najmniej 24 godz. przed posiedzeniem.

3. Przed rozpoczęciem posiedzenia obecni zobligowani sq do złożenia podpisu na liście obecności.
4. Decyzje Rady zotwierdzane sq zwykłq większościq głosów.

577
Przepisy porzqdkowe i końcowe

1. Roda korzystd z pomieszczeń biurowych, urzqdzeń i materiałów Stowarzyszenia.
2. Koszty działolności Rady ponosi Stowarzyszenie.
3. obsługę administrocyjnq posiedzeń Rady zopewnia Biuro LGD'
4. Zmiany Regulaminu Rady wymagajq IJchwały Walnego Zebrania'
5. Regulamin wchodzi w życie z chwilq jego uchwalenia'

Se kreta rz

Walnego Zebrania Członków

N,'N)jbo
Karolina Kraśko


