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str. 7: 

 w drugim akapicie zmiana liczby członków z 56 na 66 – w związku z przyjęciem przez Zarząd nowych 

Członków  

str. 9: 

 w pkt. I. III. Charakterystyka partnerstwa i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD zmiana liczby 

członków z 56 na 66 - w związku z przyjęciem nowych Członków 

 w tab. w wierszu 2. zmiana Krzysztof Jaworowski na Andrzej Jankowski, w wierszu 5. zmiana Grzegorz 

Jerzy Sylwestrzuk na Piotr Uszyński, w wierszu 9. zmiana Stanisław Roch na Robert oraz zmiana 

Przewodniczący Rady na Członek Zarządu, w wierszu 10. zmiana zwyczajny na Zarządu, w wierszu 13. 

zmiana Wiceprezes Zarządu na Członek zwyczajny, skreślenie wiersza 16 – w związku ze zmianami 

osobowymi osób reprezentujących gminy w Stowarzyszeniu 

str. 10: 

 skreślenie wiersza 35. – w związku ze złożoną rezygnacją i odwołaniem przez Walne Zebranie 

 w wierszu 36. zmiana Piotr Uszyński na Grzegorz Sylwestrzuk, w wierszu 48. zmiana Zarządu na 

zwyczajny – w związku ze zmianami osobowymi osób reprezentujących gminy w Stowarzyszeniu 

 dopisanie wierszy od 55 do 66 – w związku z przyjęciem nowych Członków 

 w Tab. Struktura reprezentatywności (…) zmiana liczby 56 na 6 oraz zmiana ilości członków 

reprezentujących sektor społeczny, gospodarczy oraz społeczny i gospodarczy razem oraz zmiana 

udziału poszczególnych sektorów w LGD – w związku z przyjęciem nowych Członków 

 skreślenie pierwszego akapitu pod Tab. Struktura reprezentatywności (…) 

str. 12: 

 w Tab. w 1. wierszu zmiana publiczny na społeczny – w związku ze zmiana sektora, który reprezentuje 

Przewodniczący Rady 

str. 14: 

 w diagramie zmiana liczby Członków Walnego z 56 na 66 – w związku z przyjęciem nowych Członków 

str. 55 

 dopisanie pkt. Wartości (początkowe i docelowe) wskaźników LSR - wprowadzenie tabeli z danymi o 

wartościach początkowych i docelowych wskaźników. 
 


