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Zmiany wprowadzone w Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Bobra” w dn. 18 stycznia 2011 

 

1. okładka, str. 3, 7, 9, 11 (tabela wiersz 5 i 12), 13, 16, (tabela wiersz 4 i 6), 19, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43 - w związku ze zmianą nazwy Czyżew Osada na Czyżew wprowadzono stosowną zmianę 

nazewnictwa. 

2. str. 27 (tabela) - w związku ze zmianą statusu gminy wiejskiej (Czyżew) na miejsko-wiejską 

wprowadzono stosowną zmianę nazewnictwa.  

3. str. 11, 13, 18 - w związku z przyjęciem nowych członków i skreśleniem 1 członka nastąpiła zmiana 

ilości Członków Stowarzyszenia (63).  

4. str. 11 – w związku z wygaśnięciem mandatu p. Daniela Antoniego Bańkowskiego jako burmistrza 

miasta Brańsk osobą reprezentująca miasto jest obecnie p. Czesław Sokołowski, jednocześnie jego 

funkcją jest pełnienie roli Członka Zarządu. W związku z wygaśnięciem mandatu p. Henryka 

Wyszyńskiego jako wójta gminy Wysokie Mazowieckie osobą reprezentującą gminę jest p. Krzysztof 

Krajewski, jednocześnie jego funkcją jest pełnienie roli Członka zwyczajnego. Natomiast p. Sylwia 

Grochowska pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

5. str. 12 – wykreślenie w związku ze złożoną rezygnacją wykreślenie p. Pawła Szamety z listy Członków 

Stowarzyszenia.  

6. str. 13: 

 dopisanie 3 osób w związku z przyjęciem nowych członków p. Henryka Wyszyńskiego (wcześniej 

reprezentującego sektor publiczny, obecnie społeczny), p. Katarzyny Śniecińskiej i p. Krzysztofa 

Murawskiego.  W skład Zarządu w miejsce p. Sylwii Grochowskiej z gm. Wysokie Mazowieckie 

/sektor społeczny/ wszedł p. Krzysztof Murawski również z gm. Wysokie Mazowieckie /sektor 

społeczny/ obecnie Za-ca wójta gminy Wysokie Mazowieckie. 

 w tab. Struktura reprezentatywności…– zmiany ilościowe i % spowodowane zmianą ilości członków 

stowarzyszenia. 

 w zdaniu: „Osoba taka musi ponadto złożyć deklarację członkowską. oraz wystawiony na piśmie list 

referencyjny od dwóch członków Stowarzyszenia” wykreślenie treści od słów „oraz…” 

7. str. 15: 

 w pkt I.IV w pogrubionym tekście zapis: W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin 

będących członkami LGD i co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora publicznego będący 

członkami LGD, co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora społecznego będący członkami 

LGD, a także, co najmniej trzej przedstawiciele przedsiębiorców będący członkami LGD. zamienia 

się na: W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami LGD. 

 zmiana ilości 15 członków Rady na 14. 

8. str. 16 - w związku z wygaśnięciem mandatu p. Daniela Antoniego Bańkowskiego jak burmistrza miasta 

Brańsk reprezentującego sektor publiczny wykreślenie go ze składu Rady.  

9. str. 17- zmiana ilości członków Rady (14) a tym samym zmiany % oraz w tekście i w tab. Struktura 

członków - spowodowane zmianą ilości członków Rady. 

10. str. 18 – w schemacie organizacyjnym zmiana ilości Członków Zarządu i Rady. 

11. str. 19 – w Tab. Członkowie Zarządu LGD dopisanie 1 nowego Członka Zarządu w osobie p. Czesława 

Sokołowskiego oraz zamiana p. Sylwii Grochowskiej na p. Krzysztofa Murawskiego oraz w Tab. 

Struktura członków Zarządu… - zmiany wynikające ze zmienionej ilości członków Zarządu (11).  

12. str. 20: 

 zmiana Przewodniczącego Komisji – p. Henryka Wyszyńskiego na p. Sylwię Katarzynę 

Grochowską, reprezentującą sektor społeczny. Ponadto w związku z tą zmianą obecnie w Komisji 

Rewizyjnej nikt nie reprezentuje sektora publicznego 

 w pkt Rola i zadania Rady wykreślenie pkt. 2) 3) i 4). 

13. str. 61 – w przedsięwzięciu I „Bądź markowy – zarabiaj z Bobrem” w Liście rekomendowanych operacji 

z działań osi 4 Leader – przy działaniach Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - zapisy dotyczące zakresu wsparcia zgodnie z zapisami kart 

oceny.  
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14. str. 63 – w przedsięwzięcie II „Wypoczynek na Podlasiu” w Liście rekomendowanych operacji z działań 

osi 4 Leader – przy działaniach Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw - zapisy dotyczące zakresu wsparcia zgodnie z zapisami kart oceny.  

15. str. 66 i 67 – celem ujednolicenia zapisów w całym dokumencie w Matrycy logicznej dla przedsięwzięcia 

„Bądź markowy - zarabiaj z Bobrem” oraz w Matrycy logicznej dla przedsięwzięcia „Wypoczynek na 

Podlasiu”  również dokonano analogicznych zmian jak na str. 61 i 63. 

16. str. 115 i 118 – w tabelce z kryteriami wyboru dla działania Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej na str. 115  w kryterium dotyczącym wnioskowanego poziomu dofinansowania poprawiono 

przedział od 41% do 80% (było do 50%). Podobnie zmiany dokonano w części opisowej na str. 118. 

Zmiana wynika z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 

października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie dopuszcza maksymalny poziom 

dofinansowania do 80%.  

17. str. 115, 117, 120, 122, – w kryteriach wyboru dla działania Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej na str. 115 oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na str. 120 przy kryterium 

dotyczącym powstania miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) zmiana ilości etatów 

w poszczególnych przedziałach. W przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

zmiana pozwoli dostosować ilość utworzonych etatów do zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wspomniane Rozporządzenie definiuje 3 

progi wysokości wsparcia a tym samym 3 progi ilości utworzonych etatów. Z dotychczasowych 

doświadczeń LGD wynika, iż wnioskodawcy nie tworzą więcej jak 3 nowych etatów (zachowują 

istniejące). Aby ujednolicić zapisy w kartach oceny zgodności operacji w obu działaniach przyjęto takie 

same progi ilości etatów.  

Analogiczne zmiany w części opisowej dotyczące kryterium dla działania Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej  na str. 117 oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  na str. 122.  

18. str. 133, 134 i 135 – zmiany w Kartach oceny zgodności operacji z kryteriami Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Kraina Bobra” analogiczne do zmian na str. 115 i 120 LSR.  

19. str. 141 – zmiana w harmonogramie realizacji przedsięwzięć w 2011 roku:  

 przesunięcia terminów naborów z działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z I na II kwartał,  

 przesunięcie terminu naboru z działania Małe projekty z II kw. na I kw.  

20. str. 142 – w tabeli „Budżet LGD „Kraina Bobra” poprawienie: 

 w 2009 roku w pierwszym i drugim wierszu: 

kolumna Odnowa i rozwój wsi kwoty 1 336 250,00 na kwotę 0,00,  

kolumna „Koszty bieżące” kwoty 84 500,00 na kwotę 79 973,29,  

kolumna „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” kwoty 279 385,00 na kwotę 248 370,79,   

kolumna „Suma” kwoty 1 700 135,00 na kwotę 328 344,08. 

 w roku 2010 w trzecim i czwartym wierszu: 

 kolumna „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” kwoty 186 736,80 na kwotę 62 000,00,  

kolumna „Odnowa i rozwój wsi” kwoty 1 776 030,00 na 2 190 232,00,  

kolumna „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kwoty 186 736,80 na kwotę 0,00,  

kolumna „Projekty współpracy” kwoty 46 308,00 na 0,00,  

kolumna „Koszty bieżące LGD” kwoty 115 667,40 na 115 667,32,  

kolumna „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” kwoty 299 780,00 na 299 780,01 

kolumna „Suma” kwoty 3 171 460,40 na 3 227 889,73. 

 roku 2011 w piątym i szóstym wierszu: 

 kolumna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” kwoty 186 736,80 na kwotę 311 473,60,  

kolumna „Odnowa i rozwój wsi” kwoty 0,00 na 922 048,00,  

kolumna „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kwoty 186 736,80 na kwotę 373 473,60, kolumna 

„Projekty współpracy” kwoty 40 000,00 na 63 154,00,  

kolumna „Koszty bieżące LGD” kwoty 106 965,65 na 121 222,40,  

kolumna „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” kwoty 156 825,00 na 156 775,00 

kolumna „Suma” kwoty 1 237 474,65 na 2 508 357,00 

 roku 2012 w siódmym i ósmym wierszu: 
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kolumna „Projekty współpracy” kwoty 40 000,00 na 63 154,00 

kolumna „Koszty bieżące LGD” kwoty 106 965,65 na 104 256,00 

kolumna „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” kwoty 101 917,00 na 125 935,34 

kolumna „Suma” kwoty 871 338,65 na 915 801,34 

 w roku 2013 w dziewiątym i dziesiątym wierszu: 

kolumna „Koszty bieżące LGD” kwoty 106 965,65 na 104 256,00 

kolumna „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” kwoty 19 500,00 na 25 045,86 

kolumna „Suma” kwoty 472 365,65 na 475 201,86 

 w roku 2014 w jedenastym i dwunastym wierszu: 

kolumna „Koszty bieżące LGD” kwoty 106 965,65 na 104 256,00 

kolumna „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” kwoty 15 500,00 na 17 000,00 

kolumna „Suma” kwoty 433 693,65 na 432 484,00 

 w roku 2015 w trzynastym i czternastym wierszu: 

kolumna „Koszty bieżące LGD” kwoty 52 203,00 na 50 601,99 

kolumna „Suma” kwoty 55 203,00 na 53 601,99 

 


