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Załącznik nr1 do Uchwały  nr19 
Walnego Zebrania Członków LGD 

Ziemia Chełmońskiego z dnia 14 grudnia 2015r  
 
 
 
 

Regulamin Rady                - 
Po poprawkach z 28.01.2010r., 9.05.2011r., 1.02.2012r., 6.03.2013r.,3.03.2014r ,14.12.2015r 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego  
  
 
 
 

Postanowienia ogólne  
  

§ 1  
  

1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Ziemia Chełmońskiego, zwana 
dalej "Radą", jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu 
Stowarzyszenia,  niniejszego Regulaminu, uchwał Walnego Zebrania oraz innych 
obowiązujących przepisów..   

2. Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady, jej zadania i uprawnienia oraz tryb 
podejmowania uchwał.  

§ 2  
  

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  
1) LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania Ziemia Chełmońskiego  
2) Rada – oznacza organ decyzyjny  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 

Ziemia Chełmońskiego   
3) Regulamin – oznacza Regulamin Rady  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 

Ziemia Chełmońskiego  
4) Walne Zebranie Członków – oznacza walne zebranie członków Stowarzyszenia 

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego   
5) Zarząd – oznacza Zarząd  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia 

Chełmońskiego  
6) Przewodniczący Zarządu – oznacza przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia 

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego  
7) Biuro – oznacza Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia 

Chełmońskiego  
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Skład i sposób powoływania Rady  
  
§ 3 

Rada Składa się z:  
1) Przewodniczącego Rady  
2) Wiceprzewodniczącego Rady  
3) Od 4 do 13 Członków Rady   

§ 4  
  

1. Członkowie Rady  są wybierani przez Walne Zebranie Członków spośród 
członków LGD.     

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie, powołania i odwołania członków 
Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga 
bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia.  

3. Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 
lit. B i art.34 ust.3 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r ustanawiające wspólne przepisy dotyczące  
Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie  Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE L 347 z 
20.12.2013r.,str.320). 

4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego odbywa się na pierwszym  
posiedzeniu Rady.   

5. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym 
biorą udział w głosowaniach nad jej uchwałami osobiście a członkowie będący 
osobami prawnymi – przez  organ uprawniony do reprezentowania tej osoby 
prawnej albo pełnomocnika umocowanego  do uczestnictwa w pracach rady. 
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Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach rady jest 
niedopuszczalne. 

6. Członkowie  Rady  uczestniczą w szkoleniach , w szczególności dotyczących 
procesu oceny i wyboru operacji. 

7. Członkowie Rady nie mogą być równocześnie członkami Zarządu i  Komisji 
Rewizyjnej ani pracownikami biura LGD.  

8. Kadencja Członków Rady trwa trzy lata.  
§ 5  

  
   1.Członkostwo w Radzie wygasa:    

1).z dniem odbycia Walnego Zebrania, zatwierdzającego sprawozdanie z 
działalności Rady za trzyletni okres działania Rady, (upływu kadencji), 
2).z dniem śmierci członka Rady,  
3).z dniem odwołania członka Rady przez Walne Zebranie Członków ,  
4).z dniem złożenia na ręce Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady, 
a w przypadku ich nieobecności na ręce Prezesa Zarządu, rezygnacji z pełnienia 
funkcji członka Rady,  

2.W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Rady przed upływem kadencji 
Walne  Zebranie Członków może uzupełnić nie więcej niż połowę składu na okres 
do upływu kadencji.  

3.Członkowstwo w Radzie członka wybranego w trakcie kadencji wygasa wraz 
wygaśnięciem kadencji Rady.  

  
Członkowie Rady  

  
§ 6  

  
1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady.  
2. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi biorą udział w jej pracach osobiście. 
3. Członkowie Rady będący osobami prawnymi biorą udział w jej pracach przez organ 

uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo przez pełnomocnika 
umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego 
pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne. 
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4. Członkowie Rady ,w związku z realizacją wyznaczonych zadań mogą wnioskować o 
zwrot poniesionych kosztów przejazdu, w formie zryczałtowanej określonej przez 
Zarząd w odrębnej uchwale. 

5. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o 
tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany 
w terminie 7 dni usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.  

6. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady w 
posiedzeniu Rady uważa się:  
- chorobę, albo konieczność opieki nad chorym,   
- podróż służbową,  
- inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.  

  
Przewodniczący Rady  

  
§ 7  

  
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady.  
2. Podczas nieobecności Przewodniczącego, jego funkcje pełni Wiceprzewodniczący  
3. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem oraz  Biurem 

LGD i korzysta z ich pomocy.  
Zadania Rady  

  
§ 8  

Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art.2 pkt.9 
rozporządzenia nr 1303/2013  oraz  zgodnie z art. 34 ust.3 lit.f , w/w   rozporządzenia  
ustalenie kwoty wsparcia,, zwanych dalej „operacjami” które mają być realizowane w 
ramach opracowanej przez Lokalną Grupę Działania Lokalnej Strategii Rozwoju.  
  

Zasady działania Rady  
  

§ 9  
  

1. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb jednak nie rzadziej niż 2 
razy w roku.  

2. W celu wyboru  operacji Rada zbiera się niezwłocznie od dnia, w którym upłynął 
termin składania wniosków o przyznanie pomocy.  

3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący Rady uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z 
Biurem LGD i Zarządem.  
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4. Członkowie Rady są zawiadamiani telefonicznie lub  za pomocą  poczty  
elektronicznej  o miejscu, terminie i porządku posiedzenia najpóźniej  4  dni przed 
terminem posiedzenia z wyłączeniem  okoliczności  z ust. 6.  

  
5. W przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni zapoznać się ze 

wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. 
Materiały i dokumenty w formie kopii, wersji elektronicznej (np.skanu) zostają 
dostarczone członkom Rady lub udostępnione do wglądu w Biurze LGD.  

  
6. W uzasadnionych przypadkach można zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady.   
  

§ 10  
  

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady oceniającej złożone 
wnioski podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 4 dni przed posiedzeniem.   

  
§ 11    

  
1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem 

na liście obecności.  
2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez Członka Rady wymaga poinformowania 

o tym przewodniczącego obrad.  
3. Prawomocność posiedzenia i podejmowanie przez Radę decyzji (quorum) wymaga 

obecności co najmniej 50% składu Rady.  
  

§ 12  
  

1. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady 
na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność obrad  
(quorum).  

2. W razie braku quorum Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący Rady, zamyka obrady wyznaczając jednocześnie nowy termin 
posiedzenia.  

3. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się.  
  

§ 13  
  

1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący Rady, dokonuje  wyboru dwóch osób stanowiących komisję 
skrutacyjną, której powierza obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum 
potwierdzanie podpisem wyników głosowania  w sprawie oceny formalnej wniosków 
oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze w celu (czuwania) 
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zapewnienia prawidłowego procesu  oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, 
zgodności formalnej. Członkami komisji skrutacyjnej mogą być członkowie Rady, 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy biura, obecni na posiedzeniu. 

2. Po wyborze komisji skrutacyjnej Przewodniczący Rady, a w przypadku jego 
nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, przedstawia porządek posiedzenia i poddaje 
go pod głosowanie Rady.  

3. Porządek obrad obejmuje w szczególności:  
a. omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 

prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do 
finansowania.  

b. informację o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które 
były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.  

c. wolne wnioski, głosy i zapytania.   
4. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, 

prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę.  
5. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad. Rada poprzez 

głosowanie zatwierdza  lub odrzuca zgłoszony wniosek.  
6. W celu sprawnej oceny wniosków złożonych w trakcie ogłoszonego naboru wniosków 

Rada może podzielić się na zespoły robocze.  
7. Decyzja w sprawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana w formie 

uchwały Rady.  
 

§ 14  
  

1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady,  
czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku obrad, otwiera i zamyka 
dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.  

2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.  
3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoby 

zaproszone do udziału w posiedzeniu. Prowadzący  może określić maksymalny czas 
wystąpienia.  

4. Jeżeli treść lub forma wystąpienia albo też zachowanie mówcy w sposób oczywisty 
zakłóca porządek obrad  lub powagę posiedzenia, Prowadzący posiedzenie  przywołuje 
mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole 
posiedzenia.  
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Głosowanie i podejmowanie uchwał  
  

§ 15  
  

Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Rady, a w przypadku jego 
nieobecności Wiceprzewodniczący, rozpoczyna procedurę głosowania zgodnie z 
postanowieniami wynikającymi ze statutu LGD oraz niniejszego regulaminu.  

  
§16  

  
1. Wszystkie głosowania są jawne.  
2. W głosowaniu nie mogą brać udziału osoby, w razie zaistnienia okoliczności, które 

mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności:  
a) osoby składające wniosek lub reprezentujące podmioty składające wniosek,  
b) osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie gminy z której składany jest wniosek,  
c) w przypadku wniosku składanego przez osoby fizyczne, osoby spokrewnione do 

drugiej linii lub małżonek tej osoby,  
d)  w przypadku gdy Wnioskodawca jest osobą pozostającą w stosunku nadrzędności 

służbowej lub gdy zachodzą powiązania osobowe w przedsiębiorstwach. 
 

3. Podczas dokonywania wyboru wniosków do dofinansowania zachowuje się parytet 
sektorowy w głosowaniu, gwarantujący co najmniej  51% głosów członków, którzy nie 
są przedstawicielami sektora publicznego. – Należy zagwarantować przedstawicielstwo 
każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, tak aby żadna z grup  
interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. 
 

4. Poprzez grupę interesu należy rozumieć grupę  jednostek połączonych więzami 
wspólnych interesów czy też korzyści oraz osób będących  w zależności służbowej, 
której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów w szczególności: 
a) Sektor publiczny: przedstawiciele  jednostek sektora finansów publicznych, ich 

pracowników oraz osoby pełniące funkcje związane z ich reprezentowaniem, 
b) Sektor gospodarczy: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, 

rolnicy oraz osoby związane z ich reprezentowaniem, 
c) Sektor społeczny :organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz 

podmioty prowadzące działalność społeczną, kościoły, związki wyznaniowe jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, osoby 
pełniące funkcje związane z ich reprezentowaniem 

d) Przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz 
mieszkańców z obszaru jednej gminy, 

e) Przedstawicieli działających w tej samej branży np. gastronomiczna, przetwórców 
produktów rolnych. 

5. Uczestniczący w głosowaniu członkowie rady podpisują deklarację bezstronności. 
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6. Wyłączenie z procesu decyzyjnego ze wskazaniem których osób i wniosków 
wyłączenie dotyczy dla  unikania konfliktu interesów, odnotowane  zostaje w protokole 
z posiedzenia Rady, a także w rejestrze powiązań, zwanym rejestrem interesów 
członków  organu decyzyjnego, pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z 
wnioskodawcami poszczególnych  projektów.  

7. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach:    
1) Poprzez podniesienie ręki na wezwanie prowadzącego posiedzenie Rady,  
2) Poprzez wypełnienie i oddanie członkowi komisji skrutacyjnej kart do oceny 

operacji.  
3) Z wykorzystaniem systemu elektronicznej oceny wniosków 

§ 17   
1. Decyzje Rady, w szczególności dotyczące wyboru projektu do finansowania 

podejmowane są w formie uchwały 
2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów 

(większość oddanych głosów „za” niż ”przeciw”, głosy „wstrzymujące się” nie są 
brane pod uwagę) 

3. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem. 
4. W przypadkach określonych w procedurach wyboru, Rada podejmuje decyzje w 

trybie głosowania określonym tymi  procedurami,(np.  w sprawie zgodności 
operacji z LSR, głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych 
przyjętych przez LGD.)   

5. Przed zarządzeniem głosowania w danej sprawie Przewodniczący Rady może 
wyjaśnić sposób głosowania oraz zasady obliczania wyników głosowania. 

      6  .Gdy  Członkowie Rady oddają głos za pomocą kart ocen: 
         1). Karty sprawdzają i ogłaszają wyniki członkowie komisji skrutacyjnej (z   
              wyłączeniem głosowań z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceny) .  
         2). Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny zgodności  
             operacji z LSR jest nieważny, jeżeli   zachodzi co najmniej jedna z poniższych  
             okoliczności:  

a. na karcie brakuje nazwiska i imienia oraz  podpisu członka Rady,  
b. na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której 
dotyczy ocena 
c. pozostawienie bez skreślenia lub zakreślenia opcji sformułowania: „ Głosuję 
UZNANIEM/ NIEUZNANIEM  operacji za zgodną z LSR”.  

  
§ 18  

1.  Na etapie wyboru poszczególnych operacji Przewodniczący Rady wraz z 
pracownikiem biura LGD sprawdza, na podstawie złożonych przez członków Rady 
Deklaracji bezstronności i poufności,   czy skład Rady biorący udział w wyborze 
operacji pozwala na zachowanie na poziomie podejmowania decyzji warunków 
określonych w     § 16 ust.   3 Regulaminu oraz parytetu, o których mowa w § 16ust. 4 
Regulaminu. 
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2. W przypadku, gdy skład Rady biorący udział w wyborze operacji nie pozwala na 
zachowanie na poziomie podejmowania decyzji w sprawie poszczególnych operacji  
wymaganych warunków,    Przewodniczący Rady informuje o tym obecnych 
członków Rady wskazując, który z warunków i w jaki sposób nie może zostać 
zachowany. Następnie Przewodniczący Rady wzywa obecnych członków Rady do 
złożenia odpowiednich oświadczeń o wyłączeniu się z wyboru poszczególnych 
operacji.  

3. W przypadku, gdy mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, warunki, o których   
     mowa w§16Regulaminu, nadal nie mogą zostać zachowane, Przewodniczący Rady  
     kontaktuje się z nieobecnymi członkami Rady, których udział w głosowaniu nad   
     poszczególnymi operacjami pozwoli na zachowanie tych warunków i – w razie takiej   
     możliwości draża procedurę głosowania pisemnego z wykorzystaniem systemu     
     elektronicznej oceny .       
4..Jeżeli – po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 i 3 – nadal nie istnieje       
    możliwość zachowania warunków, o których mowa w § 16 Regulaminu,  
    Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając jednocześnie nowy termin  
    posiedzenia. 
5..W przypadku, gdy zgodnie z procedurami wyboru decyzje podejmowane są poprzez  
    wypełnienie przez członków Rady kart oceny, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio z tym,  
    że czynności, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane za pośrednictwem  
    platformy  obsługi projektów (drogą elektroniczną)  
6. Przewodniczący Rady dba o to, by skład Rady i parytet, określone w § 16 Regulaminu,  
     były zachowane na każdym etapie wyboru operacji. 
7. Czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, odnotowuje się w protokole.  

 
§19 

1.W przypadku, gdy posiedzenie Rady nie może się odbyć w wymaganym terminie lub jest 
to znacznie utrudnione, albo też każdorazowo na zarządzenie Przewodniczącego Rady, 
głosowanie Rady całościowo lub częściowo odbywa się w drodze pisemnej. 

2.Członkowie Rady otrzymują dokumenty, nad którymi odbywać się będzie głosowanie   
    pisemne, w formie zabezpieczonej drogą poczty elektronicznej .Członkowie Rady są  
   dodatkowo informowani o terminie, w jakim głosy powinny zostać oddane oraz o formie  
   oddania głosu. W razie potrzeby członkom Rady przesyła się także karty do głosowania.  
a. Głos w głosowaniu pisemnym może zostać oddany poprzez przesłanie go drogą poczty 

elektronicznej  .  
b. Po upływie terminu wyznaczonego na oddawanie głosów, pracownik Biura dokonuje 

ich zliczenia.  
c. O sposobie przekazania dokumentów, o terminie, w jakim głosy powinny zostać oddane 

oraz o formie oddania głosów każdorazowo decyduje Przewodniczący Rady.   
d. Wyniki głosowania z oznaczeniem formy głosowania i informacją o frekwencji, 

odnotowuje w protokole. 
 

§20 
1.. Podjęte przez Radę uchwały podpisuje Przewodniczący. 
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2. Sporządzoną w wyniku dokonanej oceny operacji listę operacji podpisują wszyscy   
     głosujący członkowie Rady, chyba że lista ta była zatwierdzana uchwałą podjętą w  
     drodze głosowania pisemnego – wówczas listę operacji podpisuje Przewodniczący. 
4. W przypadku, gdy dana procedura wyboru przewiduje wspólne karty oceny, podpisuje 

je Przewodniczący Rady wraz z obsługującym wybór pracownikiem Biura 
.  

§ 21   
1. Rada podejmuje uchwałę do każdego rozpatrywanego wniosku. 
2. Każda uchwała powinna zawierać: 
     1). Informację o wnioskodawcy operacji 
     2). Tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy, 
     3). Indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD,wpisane  
          na wniosku o przyznanie pomocy, 
     4). Lokalizację operacji,, 
     5). Kwotę pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we   
           wniosku, 
     6). Informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z  
           LSR, 
      7). Informację o wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania oraz czy   
           operacja mieści się w limicie środków dostępnych w ramach danego naboru. 
       8). Informację o liczbie uzyskanych punktów za lokalne kryteria określone w LSR 
3. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. 
 
4. Na podstawie wyników głosowania zostaje sporządzona lista ocenianych operacji. 
 
5. Odrębnie sporządza się  listę wniosków o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do  
     finansowania w ramach LSR i odrębnie  listę niewybranych do finansowania wniosków  
     o przyznanie pomocy.   
1) Lista wniosków/ operacji  o przyznanie pomocy zawiera następujące elementy: 
- Indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD, wpisane na wniosku, 
- Numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany przez ARiMR, 
- Nazwę/ imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie, 
- Tytuł operacji określony we wniosku, 
- Liczbę otrzymanych punktów  w wyniku oceny operacji, 
- Kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie, 
2)Lista wniosków o przyznanie pomocy  uszeregowana będzie od najwyższej liczby 
punktów do niższej  kwalifikującej do dofinansowania. 
3) wnioski niewybrane do finansowania uszeregowane w kolejności jak wyżej. 
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6.  Podsumowaniem  procedury oceny  jest podjęcie  przez Radę uchwały   
      zatwierdzającej      sporządzone listy.  
  

§ 22  
  
1.Decyzje Rady podawane są do publicznej wiadomości niezwłocznie po posiedzeniu  
    Rady w sprawie oceny wniosków.  
2.Wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie, telefonicznie bądź za pomocą poczty  
    mailowej  o decyzji Rady.  
3.Wnioskodawcy którego wniosek nie został wybrany przysługuje prawo wniesienia  
    protestu , pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i trybie określonym  
    w art.22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o Rozwoju  lokalnym z udziałem lokalnej  
    społeczności (Dz.U.2015.378) zawarte jest w powiadomieniu, o którym mowa w ust.2  
5. Protest  jest wnoszony do zarządu województwa za pośrednictwem LGD  
6. O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie zarząd województwa. 
7. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do zarządu województwa 

wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji. 
   

Sporządzanie i przechowywanie protokołów i dokumentacji z posiedzeń Rady  
  

§ 23  
1.Decyzje Rady podjęte podczas posiedzeń Rady, w tym wyniki głosowania, przebieg  
   oceny i wyboru operacji oraz przebieg procedury odwoławczej odnotowuje się w  
   protokole.   
2..Protokoły z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 3 dni po odbyciu posiedzenia i  
    wykłada do wglądu w Biurze  LGD na okres 3 dni w celu umożliwienia członkom rady  
    wniesienia  ewentualnych poprawek w jego treści. 
3.Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust.2 rozpatruje Przewodniczący Rady, jeżeli jej  
    nie uwzględni, poprawkę poddaje się  pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady,  
    która decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek.  
4.Protokoły z posiedzenia Rady, dotyczącego wyboru operacji, podlegają publikacji na  
   stronie internetowej LGD   

§ 24  
1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów z wyjątkiem uchwał 

proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia..  
2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem,   
3. Uchwały podpisuje  Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.    
  
                                                                      § 25  
 1.Obsługę administracyjną i organizacyjną  posiedzeń Rady zapewniają pracownicy  
    Biura LGD 



12 
 

 2.Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w  
     Biurze LGD.  
  3.Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu wszystkim  
     zainteresowanym..  
                                                    Postanowienia końcowe  

§ 26  
 Każdorazowa zmiana  postanowień Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zebrania.  
                                                                          § 27  
 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu 
Stowarzyszenia., natomiast w przypadku niewystarczającego  uszczegółowienia zapisów 
w niniejszym regulaminie dotyczących procesu oceny i wyboru operacji stosuje się zapisy 
Procedury oceny i wyboru operacji w Lokalnej Grupie Działania Ziemia Chełmońskiego. 
                                                                           
  
                                                                           § 28 
W celu sprawnego wdrożenia strategii, LGD opracowała zestaw procedur oceny i wyboru 
operacji, odnoszących się do wszelkich operacji realizowanych w ramach LSR ( także 
projektów grantowych). Przez cały okres wdrażania strategii będą one udostępniane do 
wiadomości publicznej w biurze, na stronie internetowej LGD oraz omawiane w trakcie 
spotkań informacyjnych i szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców. 


