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Zmiany wprowadzone w Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Bobra” w dn. 24 marca 2010 

 

1. Strony 11-13,18-19 - zmiany ilości Członków oraz udziału procentowego poszczególnych sektorów w LGD, 

w związku z przyjęciem trzech nowych Członków: Pani Magdaleny Mickiewicz-Kulesza, Pani Aliny 

Adamczyk oraz Banku Spółdzielczego w Brańsku, którego przedstawicielem jest Pani Zdzisława 

Maksymiuk, a także zmiana funkcji Pana Pawła Szamety, który złożył pisemną rezygnację z pełnienia 

funkcji Członka Zarządu w dniu 8.02.2010 r. i w związku z tym wykreślenie go z listy Członków Zarządu.  

2. Strona 17 - umieszczenie zapisu na temat wynagrodzenia Członków Rady za udział w wyborze operacji do 

finansowania w ramach ogłaszanych przez LGD konkursów. 

3. Strona 18 - dodanie do zakresu kompetencji Zarządu, ustalania wysokości wynagrodzenia Członków Rady 

za udział w wyborze operacji do finansowania. 

4. Strona 20 - zmiana nazwy kolumny w tabeli dotyczącej danych Członków Komisji Rewizyjnej, z „Nazwa 

reprezentowanej gminy” na „Pełniona funkcja”, co jest spowodowane wystąpieniem omyłki pisarskiej. 

5. Strona 22 - wykreślenie powtarzającego się punktu z zakresu zadań. 

6. Strona 25 - zmiana numeru kontaktowego do biura. 

7. Strona 27 - zmiana typu gminy w przypadku gminy Szepietowo- z gminy wiejskiej na miejsko-wiejską, co 

jest związane z uzyskaniem przez Szepietowo praw miejskich od początku roku 2010. 

8. Strony 69-78 - wykreślenie wartości całkowitych, a także wszelkich kwot cząstkowych, umieszczonych w 

opisie planowanych do realizacji zadań.  

9. Strona 73 - zmiana ilości plakatów promocyjnych z 2000 na 200, co jest spowodowane poprawieniem 

omyłki pisarskiej.  

10. Strona 77 - modyfikacja zadania „Zamieszczanie materiałów prasowych w prasie”. LGD chce oprócz 

ogłoszeń w prasie w związku z ogłaszanymi konkursami podawać także informacje na temat planowanych 

imprez kulturalnych, szkoleń oraz spotkań aktywizujących. 

11. Strony 107, 112, 115, 120 - wykreślenie zapisu „W skrajnych przypadkach mogą zakłócić skonstruowanie 

listy z operacjami wybranymi do dofinansowania, które w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia 

dokonania wyboru operacji LGD musi przekazać Instytucji Wdrażającej”, w związku ze zmianami 

dotyczącymi zasad wymiany informacji pomiędzy LGD a Samorządem Województwa.  

12. Strona 128 - zmiana w tabeli - przeniesienie czynności „podjęcia uchwał w sprawie wybrania/niewybrania 

operacji do dofinansowania” po obliczeniu przez komisję skrutacyjną sumy punktów uzyskanych w trakcie 

oceny operacji. Zmiana osoby odpowiedzialnej za przekazanie informacji o wybraniu/ niewybraniu do 

beneficjentów i przekazanie dokumentacji dotyczącej naboru wniosków do Instytucji wdrażającej z 

Przewodniczącego Rady na pracownika biura- ma to na celu ujednolicenie zapisów w opisie procedur i 

wersji tabelarycznej. 

13. Strona 137 - przeniesienie czynności „podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do 

finansowania” przed przekazaniem wnioskodawcy pisemnej informacji o wynikach oceny - ma to na celu 

ujednolicenie zapisów w opisie procedur i wersji tabelarycznej.  

14. Strona 139 - analogicznie do punktów poprzednich, dotyczy zmiany graficznego przedstawienia procedury 

odwołania, umieszczenie zapisów odnośnie podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania 

przed rozpatrzeniem odwołań. 

15. Strona 141 - Zmiany terminów ogłaszania konkursów na operacje w ramach działania „Małe projekty” z II 

kwartału na I, natomiast konkursów z działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z I kwartału na II. 

16. Strona 142 - Zmiany w budżecie, dotyczące zmian limitów środków w ramach działań 4.3.1 „Koszty bieżące 

LGD” oraz „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” w latach 2010-2015 zgodnie z załącznikiem do 

uchwały. 

17. Strona 177 - Poprawienie omyłek pisarskich- „(…) komplementarne z VI „zamiast z „IV Osią priorytetową 

PROW(…)” oraz RPOWP zamiast RPOWK-P. 


