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Zmiany wprowadzone w Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Bobra” w dn. 3 listopada 2011 

 

1. str. 8: 

 w celach Stowarzyszenia, po pkt. 9 dopisanie pkt 10-16 

„10) prowadzenie szeroko rozumianych działań szkoleniowych, warsztatowych, edukacyjnych, 

kulturalno-oświatowych i informacyjnych,  

11) wsparcie przedsiębiorczości społecznej i upowszechniania idei partnerstwa trójsektorowego, 

wspieranie działań ukierunkowanych na naukę metody projektowej pozwalającej pozyskiwać środki 

zewnętrzne na rozwiązywanie problemów,  

12) wsparcie rozwoju samorządności lokalnej, 

13) realizacja inicjatyw i działań na rzecz rozwoju różnych form turystyki, 

14) wspieranie działań dotyczących zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego, 

15) wspieranie działań zmierzających do budowy powiązań kooperacyjnych oraz inicjatyw klastrowych, 

16) propagowanie wśród mieszkańców, w tym młodzieży, idei etyczno-moralnych praz postaw 

zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i środowisko”,  

2. str. 11:  

 w pkt. I. III. Charakterystyka partnerstwa i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD, w pierwszym 

wierszu zmiana 64 na 63  

3. str. 12 w tabeli: 

 w poz. 18: wykreślenie Tomasz Kowalczuk, gospodarczy a wpisanie Jerzy Gabrysiak, społeczny 

 wykreślenie poz. 19 

 w poz. 26: wykreślenie Radosław Sienicki, a wpisanie Katarzyna Pawlak  

 wykreślenie poz. 27 

 w poz. 28: wykreślenie Jerzy Gabrysiak, a wpisanie Bogdan Kresso 

 w poz. 38: Dariusz Piekutowski zmiana pełnionej funkcji z Członka Zwyczajnego na Członka 

Komisji Rewizyjnej 

 w poz. 54: zmiana nazwiska: Szmurło na Kosińska 

4. str. 13:  

 w tabeli w poz. 60: zmiana Członek na Prezes 

 w tabeli dopisanie poz. 63: Zbigniew Romaniuk, Członek Rady, społeczny 

 w Tab. Struktura reprezentatywności… zmiana w nagłówku cyfry 64 na 63, w sektorze społecznym 

zmiana udziału 66% na 67%, w gospodarczym zmiana ilość 11 na 10, oraz udziału 17 % na 16%, w 

społecznym i gospodarczym razem zmiana ilości 53 na 52 oraz udziału 84% na 83%.  

 przeredagowanie akapitu pod tabelą: Najliczniej reprezentowany jest sektor społeczny, który stanowi 

66% składu LGD. Sektor publiczny i gospodarczy stanowią po 17% ogółu członków Stowarzyszenia 

na następujący: Najliczniej reprezentowany jest sektor społeczny, który stanowi 67% składu LGD. 

Sektor publiczny stanowi 17%,  zaś gospodarczy 16% ogółu członków Stowarzyszenia. 

 w trzecim akapicie pod tabelą w adresie strony internetowej Stowarzyszenia zmiana .pl na .eu 

5. str. 15: 

 w pkt. I. IV. Struktura Rady, w drugim akapicie zmiana liczby 14 na 15 

6. str. 16: 

 w Tab. Skład Rady LGD „Kraina Bobra” w poz. 6: wykreślenie Tomasz Kowalczuk, gospodarczy a 

wpisanie Jerzy Gabrysiak, społeczny, w poz. 14: zmiana Szmurło na Kosińska, poz. 15: dopisanie 

Zbigniew Romaniuk, społeczny, m. Brańsk, pow. 3 lata 
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 w akapicie pod tabelą zmiana 14 na 15, 86% na 87%, 14% na 13% 

 w Tab. Struktura członków organu decyzyjnego … w sektorze społecznym zmiana ilości 9 na 11, 

udziału 64% na 74%, w sektorze gospodarczym zmiana ilości 3 na 2, udziału 22% na 13%, w 

sektorze publicznym zmiana udziału 14% na 13%, w społecznym i gospodarczym razem zmiana 

ilości 12 na 13, oraz udziału 86% na 87% 

7. str. 17: 

 w trzecim zdaniu trzeciego akapitu wykreślenie słowa poleconego i zmiana 14 na 7 

8. str. 18: 

 w schemacie organizacyjnym zmiana liczby Członków Walnego z 64 na 63, Komisji Rewizyjnej z 

10 na 9 oraz Rady z 14 na 15 

9. str. 19 w Tab. Dane członków Komisji Rewizyjnej: 

 w poz. 3 wykreślenie Radosław Sienicki a wpisanie Katarzyna Pawlak 

 w poz. 4 wykreślenie Regina Szymborska, społeczny a wpisanie Dariusz Piekutowski, gospodarczy 

 w poz. 6 wykreślenie Jerzy Gabrysiak, a wpisanie Bogdan Kresso 

10. str. 20: 

 w pierwszym akapicie zmiana 89% na 78% oraz 11% na 22% 

11. str. 133: 

 w Tab. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w okresach półrocznych usunięcie naborów z dz. 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w 

I półroczu 2014 roku oraz wprowadzenie naborów z dz. Odnowa i rozwój wsi w I półroczu 2012 

oraz z dz. Małe projekty naboru w II półroczu 2012. 


