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Regulamin Rady  
Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania 

  
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Regulamin Rady Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania określa organizację wewnętrzną 
i tryb pracy Rady.  

§ 2 
1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  
1) LGD – oznacza Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania   

2) Rada – oznacza organ decyzyjny Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD  

3) regulamin – oznacza Regulamin Rady Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD 

4) Walne Zgromadzenie Członków - oznacza walne zgromadzenie członków Czarnkowsko-
Trzcianeckiej LGD   

5) Zarząd – oznacza Zarząd Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD  

6) Przewodniczący Rady – oznacza przewodniczącego Rady Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD  

7) Prezes Zarządu - oznacza Prezesa Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD 

8) Biuro – oznacza Biuro Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD 
9) LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w Czarnkowsko-
Trzcianeckiej LGD 
10) operacja – projekt/wniosek, który wnioskodawca zgłasza do dofinansowania, ilekroć mowa o 
operacji, należy przez to rozumieć także zadanie planowane do realizacji przez podmiot ubiegający 
się o przyznanie grantu, 
11) wnioskodawca – osoba lub podmiot ubiegająca się o przyznanie wsparcia, ilekroć mowa o 
wnioskodawcy, należy przez to rozumieć także grantobiorcę, 
12)  grupa interesu – grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której 
członkowie mają świadomość istnienia tych więzów, i mogą one mieć wpływ na podejmowanie 
decyzji przez Radę. 
  

§3 
1. Do zadań Rady należy w szczególności:  

1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR;  

2) ustalanie kwoty wsparcia.  

 
ROZDZIAŁ II 

Członkowie Rady 
§ 4 

1. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie spośród członków 
Stowarzyszenia. W skład rady wchodzi od 9-17 członków. 

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele każdego z sektorów: publicznego, społecznego i 
gospodarczego, a także mieszkańcy obszaru działania LGD, przy czym ani władze publiczne, ani 
żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.  

3. Ponadto w składzie Rady: co najmniej jeden członek Rady jest kobietą, co najmniej jeden członek 
Rady jest osobą poniżej 35 roku życia.  

4. Każdy Członek Rady, zobowiązany jest do złożenia Informacji o przynależności do grupy interesu. 
Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 

§ 5 
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1. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi biorą udział w jej pracach osobiście.  

2. 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. Udzielanie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest 
niedopuszczalne.  

§ 6 
1. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu ani członek Komisji Rewizyjnej. Członek Rady nie 
może być zatrudniony w LGD.  

2. Zakaz łączenia funkcji, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także osób reprezentujących członka Rady.  
 

§ 7 
1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.  

2. Członkowie Rady powinni posiadać wiedzę na temat funkcjonowania instrumentu Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, założeń Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów 
oceny wniosków. 

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

4.  Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu 
Rady uważa się:  

1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,  

2) podróż służbową,  

3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.  

 

§ 8 
1. Członkowie Rady odwoływani są przez Walne Zebranie.  

2. Członek Rady może zostać odwołany z pełnionej funkcji w przypadku:  

1) gdy systematycznie nie bierze udziału w pracach Rady, w tym nie uczestniczy w jej posiedzeniach;  

2) powtarzającego się dokonywania przez niego oceny w sposób niezgodny z obowiązującymi 
kryteriami wyboru operacji;  

3) innych, powtarzających się naruszeń niniejszego Regulaminu lub obowiązujących procedur 
wyboru, w tym skutkujących koniecznością dokonywania powtórnej oceny operacji.  

3. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady zawiadamia Zarząd, 
który podejmuje dalsze kroki zmierzające do poddania pod głosowanie Walnemu Zebraniu decyzji o 
odwołaniu członka Rady.  

4. Podstawę odwołania członka Rady stanowi także w szczególności:  

1) choroba członka Rady powodująca trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;  
2) naruszenia przez członka Rady Statutu Stowarzyszenia;  

3) pisemna rezygnacja członka Rady z pełnienia funkcji.  
 

§ 9 
1. Jeżeli skład Rady w trakcie trwania jej kadencji ulegnie uszczupleniu, dokonuje się wyborów 
uzupełniających w sposób zgodny ze Statutem i z zachowaniem warunków określonych w § 5 
Regulaminu.  

2. Do czasu uzupełnienia składu Rady obraduje ona i podejmuje decyzje z składzie pomniejszonym, o 
ile zachowane są warunki określone w § 5 ust. 3 Regulaminu.  
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§ 10 

1. Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje wynagrodzenie za udział w 
posiedzeniach Rady. 

2. Wysokość diety wynosi 100 złotych za posiedzenie, z tym, że wynagrodzenie dla 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przygotowującego i prowadzącego posiedzenie 
wynosi 150 zł.  

3. W przypadku nieobecności członka Rady na posiedzeniu, a także przypadku nie brania przez 
niego udziału w przygotowaniu posiedzenia lub w więcej niż połowie głosowań na danym 
posiedzeniu, wynagrodzenie za to posiedzenie nie przysługuje.  

4. Członek Rady może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z pobierania wynagrodzenia za 
udział w posiedzeniach, wówczas, gdy uczestnictwo w pracach Rady należy do jego obowiązków 
służbowych i odbywa się w godzinach pracy; rezygnacja może mieć charakter generalny lub 
dotyczyć poszczególnych posiedzeń Rady.  

5. W przypadku przesunięcia części posiedzenia na kolejne dni Członkowie Rady otrzymają 
wynagrodzenie za jedno posiedzenie bez względu na liczbę spotkań. 

6. Zwrot kosztów podróży Członkowie Rady otrzymają na zasadach określonych w wewnętrznym 
regulaminie stowarzyszenia - Regulamin zwrotu kosztów podróży (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 
9/2008 z dnia 02.12.2008)  

7. Członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży za udział w posiedzeniu. W przypadku 
podziału posiedzenia na kilka spotkań członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży za 
każde spotkanie. 

8. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest rachunek do umowy. 

9. Wynagrodzenie wypłacane jest terminie do 21 dni po zakończeniu oceny wniosków w ramach 
danej operacji.  

§ 11 
Prezes i pracownicy biura udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich funkcji 
członków Rady oraz organizują obsługę administracyjną posiedzeń Rady.  
 

ROZDZIAŁ III 
Przewodniczący Rady 

 
§ 12 

1. Przewodniczącego Rady wybiera Walne Zgromadzenie Członków. 
2. Rada spośród swoich członków może wybrać Wiceprzewodniczącego.  

 
§ 13 

1. Przewodniczący Rady:   

1) organizuje pracę Rady;  

2) przewodniczy jej posiedzeniom;  

3) zapewnia prawidłowy przebieg procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji oraz 
zgodności formalnej;  

4) w toku oceny operacji dba o to, by kryteria wyboru były jednolicie przez członków Rady rozumiane 
i wyjaśnia rozbieżności w ich rozumieniu;  

5) czuwa nad tym, by ocena operacji była dokonywana zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami wyboru i 
zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru;  

6) identyfikuje grupy interesu na podstawie rejestru interesów, o którym mowa w § 37 niniejszego 
Regulaminu;  

7) podejmuje inne czynności przewidziane przez niniejszy Regulamin oraz procedury wyboru.    
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2. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i biurem LGD  
i korzysta z ich pomocy. 

3.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje V-ce Przewodniczący.  
4. Na każdym posiedzeniu Rady spośród członków Rady wybierany jest protokolant, który sporządza 

protokół zgodnie z porządkiem obrad.  
 

ROZDZIAŁ IV 
Wyłączenia od oceny i wyboru operacji i obowiązek zachowania poufności 

 
§ 14 

1. Członkowie Rady obowiązani są zachować bezstronność w procesie oceny i wyboru operacji.  

2. Członek Rady lub jego reprezentant, który jest wnioskodawcą wybieranej przez Radę operacji, 
reprezentuje wnioskodawcę, zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej 
podległości służbowej, jest z nim spokrewniony, jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo 
powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę – jest wyłączony z oceny i 
wyboru operacji.  

3. Członek Rady ma obowiązek wyłączyć się z procesu oceny i wyboru operacji także wówczas, gdy 
powiązany jest w inny sposób niż określony w ust. 2 z daną operacją.  

4. Wyłączenie z oceny i wyboru operacji oraz zobowiązanie się do zachowania poufności, następuje 
poprzez wypełnienie, podpisanie i złożenie przez członka Rady Deklaracji bezstronności i poufności, 
której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – w trybie określonym w procedurach 
wyboru.  

5. Informację o wyłączeniach z oceny i wyboru operacji ze wskazaniem wniosków, których wyłączenie 
dotyczy, odnotowuje się w protokole.  
 

§ 15 
1. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów 
ujawnionych i wytworzonych w trakcie oceny i wyboru operacji.  

2. Członkowie Rady obowiązani są do nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek dokumentów 
otrzymanych w formie papierowej lub elektronicznej w trakcie oceny i wyboru operacji. 

§ 16 
1. Przewodniczący Rady dba o to, by w ocenie operacji i w głosowaniu nad tą operacją nie 
uczestniczył członek Rady, co do którego zachodzi przyczyna wyłączająca go z oceny i wyboru danej 
operacji.  

2. W przypadku, gdy którykolwiek z członków Rady posiada informację o tym, że w stosunku do 
innego członka Rady zachodzi przyczyna uzasadniająca jego wyłączenie z oceny i wyboru operacji, 
zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady, po 
wysłuchaniu członka Rady, co do którego zgłoszono podejrzenie stronniczości, podejmuje decyzję w 
przedmiocie jego wyłączenia z oceny i wyboru danej operacji.  

3. W stosunku do Przewodniczącego Rady, czynności, o których mowa w ust. 2, podejmuje jeden z 
Zastępców Przewodniczącego.  
 
 

ROZDZIAŁ V 
Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady 

§ 17 
Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków 
prowadzonego przez LGD.  

§ 18 
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Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia z 
Zarządem i biurem LGD.  

§ 19 
W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie 
trwające dwa lub więcej dni.  

 
§ 20 

1. Członkowie Rady powinni być pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia 
Rady wraz z informacją o konieczności zapoznania się w biurze z materiałami i dokumentacją 
operacji, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Posiedzenie Rady nie może być 
wyznaczone wcześniej niż 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia.  

2.  W okresie 14 dni poprzedzających posiedzenie Rady jej Członkowie mają możliwość zapoznania 
się w biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem 
posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą w jego trakcie rozpatrywane.  

3. Przed posiedzeniem Rady, co najmniej jeden z członków Zarządu wraz z pracownikami biura 
szczegółowo omawiają złożone wnioski i sporządzają ich streszczenia na posiedzenie Rady.  

 

ROZDZIAŁ VI 
Posiedzenia Rady 

 
§ 21 

1. Posiedzenia Rady są jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady 
podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem, w formie ogłoszenia 
na stronach internetowych. 

2. W posiedzeniach Rady uczestniczy prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu, 
którego zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, 
poprawności dokumentacji, zgodności formalnej.  

3. W przypadku, gdy przedstawiciel Zarządu stwierdzi rozbieżne oceny według lokalnych kryteriów 
wyboru informuje o zaistniałej sytuacji przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady poddaje pod 
dyskusję kwestie sporne związane z rozbieżną oceną. Ostateczne rozstrzygnięcie w kwestii spornej 
należało będzie do przewodniczącego Rady.  

4. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, w szczególności 
osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku posiedzenia.  
 

§ 22 
1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności 
Przewodniczącego Rady V-ce Przewodniczący.  

3. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia biuro LGD.  
 

§23 
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. Przed rozpoczęciem każdego posiedzenia Rady wszyscy członkowie Rady wypełniają i składają 
Deklarację poufności i bezstronności, która warunkuje uniknięcie konfliktu interesów, tj. 
wyeliminowanie ewentualnych powiązań członka Rady z Wnioskodawcami/poszczególnymi 
projektami (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu)  

4. Deklaracja poufności i bezstronności zawiera informację od członka Rady o jego wyłączeniach z 
procesu decyzyjnego dotyczących konkretnych wniosków. 
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5. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co 
najmniej 50% składu Rady. 

6. Obecność członków na posiedzeniu Rady powinna zapewnić odpowiedni parytet pomiędzy 
partnerami w trakcie każdego głosowania. Partnerzy gospodarczy i społeczni, jak również inni 
przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego powinni dysponować co najmniej 50% głosów. 

7. W składzie Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć więcej niż 
49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Parytet ten musi być zachowany 
każdorazowo na etapie oceny poszczególnych wniosków. 

8. Parytety, o których mowa w pkt. 6 i 7 weryfikowane będą na etapie oceny poszczególnych 
operacji przy zastosowaniu rejestru interesów członków pozwalającego na identyfikację 
charakteru powiązań członka Rady z wnioskodawcami (wzór rejestru interesu członków stanowi 
załącznik nr 4 do Regulaminu Rady)  

9. Funkcje członków Rady powinny być pełnione osobiście tj. w przypadku osób fizycznych 
wybranych do Rady – przez te osoby, zaś w przypadku osób prawnych – przez osoby, które na 
podstawie dokumentów statutowych lub uchwał właściwych organów są uprawnione do 
reprezentowania tych osób prawnych.  

 
§ 24 

1. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady na 
podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia (quorum) 
przy zachowaniu parytetów określonych w §23 pkt. 6 i 7.  

2. W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy 
termin posiedzenia. 

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

 
§ 25 

1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór dwóch sekretarzy 
posiedzenia, stanowiących komisję skrutacyjną, której powierza się obliczanie wyników 
głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.  

2. Po wyborze sekretarzy posiedzenia Przewodniczący przedstawia porządek posiedzenia i poddaje 
go pod głosowanie Rady. 

3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez głosowanie 
przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski. 

4. Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę. 

5. Porządek obrad obejmuje w szczególności:  

a. rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego 
przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania. 

b. wolne głosy, wnioski i zapytania.  

6. Decyzja w spawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana w formie uchwały Rady, 
bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.  

7. Rada LGD rozpatruje wnioski na posiedzeniach zgodnie z zasadami: 

a) Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 

b) Procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych 

c) Procedur wyboru i oceny projektów własnych 

§ 26 
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku 

posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji. 
2. Po weryfikacji powiązań członków Rady z wnioskodawcami dokonanej na podstawie Rejestru 

Interesu Członków Przewodniczący Rady dokonuje wyłączenia członka Rady z udziału w 
dokonywaniu oceny i wyboru operacji. 
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3. Wyłączenia dotyczyć będą przypadków, w których członek/reprezentant członka organu 
decyzyjnego jest wnioskodawcą, reprezentuje wnioskodawcę, zachodzi pomiędzy nim a 
wnioskodawcą stosunek bezpośredniej podległości służbowej, jest z nim spokrewniony lub jest 
osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem 
reprezentowanym przez wnioskodawcę.  

4. Osoba wyłączona z wyboru operacji z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu interesu nie bierze 
udziału w całym procesie wyboru danej operacji, w tym opuszcza salę, co najmniej w momencie 
głosowania nad wyborem tej operacji. 

5. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia. 
6. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone do 

udziału w posiedzeniu. Przewodniczący Rady może określić maksymalny czas wystąpienia. 
7. Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej aktualnie 

rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej operację, przedstawicielowi Zarządu, a następnie 
pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Powtórne zabranie głosu w tym samym 
punkcie porządku obrad możliwe jest po wyczerpaniu listy mówców. Ograniczenie to nie dotyczy 
osoby referującej sprawę, osoby opiniującej operację oraz przedstawiciela Zarządu. 

8. Przewodniczący obrad kontroluje rzeczowość wypowiedzi oraz przestrzeganie porządku obrad, a 
w razie potrzeby zwraca uwagę członkom rady. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący 
Rady (lub prowadzący obrady) ma prawo odebrać mówcy głos. Fakt ten odnotowuje się w 
protokole posiedzenia. 

9. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby 
Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności 
przygotowawczych do głosowania, na przykład przygotowania poprawek w projekcie uchwały lub 
innym rozpatrywanym dokumencie, przygotowania kart do głosowania. 

10. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili 
można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub 
porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego. 

  
§ 27 

1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli zabranie 
głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie sprostowania, jednak nie dłużej 
niż 2 minuty. Poza kolejnością może także udzielić głosu członkom Zarządu, osobie referującej 
sprawę i osobie opiniującej projekt.  

2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w szczególności w 
sprawach:  

a. stwierdzenia quorum,  

b. sprawdzenia listy obecności, 

c. przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji, 

d. zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów), 

e. głosowania bez dyskusji, 

f. zamknięcia listy mówców, 

g. ograniczenia czasu wystąpień mówców, 

h. zamknięcia dyskusji, 

i. zarządzenia przerwy, 

j. zarządzenia głosowania imiennego, 

k. przeliczenia głosów, 

l. reasumpcji głosowania.  

3. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie w tej sprawie 
nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 
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4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. O przyjęciu lub 
odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego 
przeciwnika wniosku. 

5. Wnioski formalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod głosowanie.  

 
§ 28 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie.  
 

ROZDZIAŁ VII 
Głosowanie 

 
§ 29 

Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania i 
zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze statutu LGD oraz niniejszego 
regulaminu.  

§ 30 
1. Wszystkie głosowania Rady są jawne.  

2. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach: 

a. przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady, 

b. przez wypełnienie i oddanie sekretarzom posiedzenia kart do oceny operacji, stanowiących 
załączniki do niniejszego regulaminu. 

 
§ 31 

1. W głosowaniu przez podniesienie ręki komisja skrutacyjna oblicza głosy „za”, głosy „przeciw” i 
głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym informują Przewodniczącego Rady o wyniku głosowania.  

2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.  
 

§ 32 
1. Głosowanie przez wypełnienie kart do oceny operacji obejmuje:  
a. głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR, 

b. głosowanie w sprawie oceny wydatków i ustaleniu kwoty wsparcia  

c. głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.  

2. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji radni oddają głos za 
pomocą kart oceny operacji, wydanych członkom Rady przez komisję skrutacyjną. Każda strona karty 
oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez sekretarzy posiedzenia.  

3. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeżeli 
zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
a. na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady,  

b. na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru 
wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu).  
4. Karty muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem.  

5. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu. 
 

§ 33 
 

1. Ocena zgodności operacji z Programem, w ramach którego planowana jest operacja oraz LSR 
polega na dokonaniu analizy pod kątem spełnienia kryteriów zgodności operacji z Programem 
oraz LSR, na karcie oceny, o której mowa w § 33, ust. 2. 

2. Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z Programem oraz LSR oddaje się przez postawienie 
znaku „X” w jednej z kratek w opcji „TAK” lub „NIE” zawartych na karcie oceny operacji. 
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Podsumowanie oceny formułowane jest poprzez skreślenie jednej z opcji „Głosuję za uznaniem, 
że operacja jest* nie jest* zgodna z LSR”. Pozostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos 
nieważny. 

3.  W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny zgodności 
operacji z LSR komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełni tę kartę do złożenia 
wyjaśnień i uzgodnienie braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie 
karcie dokonać wpisów w kartach lub pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w 
pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach datę i 
swoją parafkę.  

4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, 
zostaje uznana za głos nieważny. 

5.  Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z Programem oraz LSR jest pozytywny, 
jeśli bezwzględna większość głosów (50% + 1) została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z 
LSR.  

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności operacji z Programem oraz LSR, w ramach którego 
planowana jest operacja, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu tj. nie podlega ocenie 
według lokalnych kryteriów wyboru. 

7. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 
8. Projekty uznane za niezgodne z Programem oraz LSR zostaną umieszczone na liście operacji, 

która zostanie przyjęta przez Radę w formie uchwały.  
 

§ 34 
 

1. Oddanie głosu w sprawie oceny wydatków i ustaleniu kwoty wsparcia polega na wypełnianiu 
tabeli zawartej na „Karcie oceny wydatków”. Tryb głosowania w sprawach związanych z oceną i 
wyborem operacji określają procedury wyboru.  
 

 
§ 35 

1. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnianiu 
tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD”, która jest 
odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być 
wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny. 

2. W trakcie zliczania głosów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna ocena 
punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie.  

3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji według 
lokalnych kryteriów LGD sekretarze posiedzenia wzywają członka Rady, który wypełnił tę kartę do 
złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej 
przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w 
pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.  

4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełniania, 
zostaje uznana za głos nieważny.  

5. Wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD dokonuje się w taki 
sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważnie 
w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.  

 
§ 36 

1. Po zakończeniu oceny Rada w formie uchwały decyduje o wyborze operacji do finansowania. 
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2. Na podstawie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji sporządza się listę operacji 
wybranych spełniających wszystkie kryteria. O kolejności na liście operacji wybranych decyduje 
liczba punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

3. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu operacji na liście rankingowej  
decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze LGD. 

4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.  

5. Lista wybranych operacji wskazywać będzie informacje o operacjach, które mieszczą się w 
dostępnym limicie środków, określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie 
wsparcia. 

 
§ 37 

1. W stosunku do operacji będących przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez Radę 
decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania, której treść 
musi uwzględniać 

a. Wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR, 
b. Wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD i 

sporządzoną na tej podstawie listę rankingową wniosków. 
2. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych operacji rozpatrywanych w 

trakcie posiedzenia. 
3. Każdorazowo, w ramach procedury oceny zgodności operacji z LSR oraz procedury wyboru 

operacji, Rada sporządza: 
1) Listę operacji zgodnych z Programem oraz LSR, 
2) Listę operacji wybranych, ustalając ich kolejność wg liczby punktów uzyskanych w 

ramach oceny spełniania kryteriów lokalnych 
oraz podejmuje uchwały przyjmujące ww. listy. 

4. Uchwała w sprawie wyboru operacji powinna zawierać: 
a) Informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce 

działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP); 
b) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku o przyznanie pomocy; 
c) kwotę pomocy, o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku, 
d) kwotę pomocy ustaloną przez Radę; 
e) informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR, 
f) informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji, 
g) liczbę uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełnienia kryteriów 

wyboru oraz informację o osiągnięciu lub nie minimum punktowego. 
 

Rozdział VIII 
Rejestr interesów 

§ 38 
1. Biuro LGD prowadzi Rejestr interesów członków Rady określony w załączniku nr 4 do niniejszego 
Regulaminu.  

2. Rejestr interesów prowadzi się w celu identyfikacji poszczególnych grup interesu wśród członków 
Rady. 
3. Rejestr interesów powstaje na podstawie oświadczeń członków Rady.  

4. Przed przystąpieniem do procesu oceny i wyboru operacji w ramach każdego naboru, Członkowie 
Rady składają oświadczenia zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego 
Regulaminu.  

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, zawierają informacje na temat więzów wspólnych 
interesów lub korzyści, których istnienia członkowie mają świadomość, a które mogą mieć wpływ na 
podejmowane decyzje przez Radę. Informacje te mogą odnosić się do takich kwestii, dotyczących 
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poszczególnych członków Rady, jak: zajmowane stanowiska, pełnione funkcje, działalność zawodowa, 
gospodarcza, społeczna, naukowa i inna, pozwalających na identyfikację faktu i charakteru ich 
powiązań z wnioskodawcami lub poszczególnymi operacjami.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 5 nie mogą być zbieżne z podstawą wyłączenia Członka Rady z 
oceny i wyboru operacji, o której mowa w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

7. Dane zawarte w rejestrze interesów Zarząd przekazuje Przewodniczącemu Rady.  
 
 

ROZDZIAŁ IX 
Dokumentacja z posiedzeń Rady 

 
§39 

1. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który zawiera m.in.: 

1) datę posiedzenia, 

2) imiona i nazwiska oraz przynależność do określonego sektora członków rady i innych osób 
obecnych na posiedzeniu, 

3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 

4) przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia rady, 

5) przedmiot poszczególnych głosowań, 

6) informacje o członkach Rady wyłączonych z oceny operacji wraz ze wskazaniem, których 
wniosków przedmiotowe wyłączenie dotyczy, 

7) wyniki głosowań, 

8) listę operacji zgodnych z LSR, 

9) listę operacji wybranych do finansowania. 

2. Tekst podjętych uchwał stanowi załącznik do protokołu. 

3. Protokoły z posiedzeń oraz podjęte uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący 
prowadzący posiedzenie. 

4. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 2 dni od ich uchwalenia, Przewodniczący Rady 
przekazuje Zarządowi. 

5. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, 
które odnotowuje się w protokole posiedzenia.  

6. Podjęte uchwały w sprawie wyboru operacji, opatruje się datą i numerem. 

7. Protokoły z posiedzeń publikowane są za pośrednictwem strony internetowej LGD. 

8. Protokoły z posiedzeń, uchwały Rady oraz pozostała dokumentacja z posiedzeń przechowywane 
są w biurze LGD. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu wszystkim 
zainteresowanym.  

 

ROZDZIAŁ X 

Wolne głosy, wnioski i zapytania 
§ 40 

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a 
odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 

2. Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut. 

3. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, 
udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni po posiedzeniu. 

 

ROZDZIAŁ XI 

Postanowienia końcowe 

§ 41 
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W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się 
postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady 
Czarnkowsko – Trzcianeckiej  

Lokalnej Grupy Działania 
 

 
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY INTERESU 

 
 

Imię i nazwisko członka Rady: 
 

 
 
 
Ja niżej podpisana/y, informuję, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Rady Czarnkowsko 
– Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania i  
 

jestem / nie jestem1 
 

świadoma/a istnienia więzów wspólnych interesów lub korzyści, które nie stanowią podstawy 

wyłączenia mojej osoby z oceny operacji zgodnie z § 14 Regulaminu Rady Czarnkowsko – 
Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, ale mogą mieć wpływ na podejmowane przeze  mnie 
decyzje związane z oceną operacji. 
 
 
 

Lp. Zwięzły opis sposobu przynależności do grupy interesu2 

1 
 

… 
 

 
 
 

Data i podpis członka 
Rady 

 

 
 

 

 

 

                                                           
 

1
  Skreślić właściwe 

2
 Tabela wypełniana jest wyłącznie w przypadku zadeklarowania przynależności do grupy interesu. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu   
Rady Czarnkowsko – Trzcianeckiej  

Lokalnej Grupy Działania 
 
 
 
 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 
 
 

Imię i nazwisko członka Rady: 
 

 
 
Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Czarnkowsko – Trzcianeckiej 

Lokalnej Grupy Działania i Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2022 Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, 

2. Nie ubiegam się o przyznanie wsparcia w ramach bieżącego naboru*, 

3. Nie reprezentuję osoby/podmiotu ubiegającego się o przyznanie wsparcia w ramach 

bieżącego naboru*, 

4. Nie pozostaje w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z osobą/podmiotem 

ubiegającym się o przyznanie wsparcia w ramach bieżącego naboru, 

5. Nie jestem spokrewniona/y ani spowinowacona/y z osobą ubiegającym się o 

przyznanie wsparcia w ramach bieżącego naboru*, 

6. Nie jestem reprezentantem przedsiębiorstwa powiązanego z przedsiębiorstwem 

reprezentowanym przez osobę/podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia w 

ramach bieżącego naboru*, 

7. Nie pozostaje z osobą/podmiotem ubiegającym się o przyznanie wsparcia w ramach 

bieżącego naboru w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności*. 

 
*dotyczy także członka Rady, którego reprezentuje osoba 

składająca oświadczenie  
 
 
 

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2-7, 

zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i 

wycofania się z oceny i wyboru operacji, której okoliczność ta będzie dotyczyła. 
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Oświadczenie zawarte w pkt 2-7 nie dotyczy następujących wnioskodawców i wniosków: 

 

Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Przyczyna wyłączenia 

1    

2    

3    

…    

 

 

W związku z powyższym wyłączam się od ich oceny i wyboru. 

 

 

Data i podpis członka 

Rady 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu   

Rady Czarnkowsko – Trzcianeckiej  
Lokalnej Grupy Działania 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY INTERESU 
 

 

Imię i nazwisko członka Rady: 
 

 
Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że w odniesieniu do operacji złożonych w ramach naboru 
nr………………………… 
 

jestem / nie jestem 
 

świadoma/y istnienia więzów wspólnych interesów lub korzyści, które nie stanowią podstawy 

wyłączenia mojej osoby z oceny operacji zgodnie z § 14 Regulaminu Rady Czarnkowsko – 
Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, ale mogą mieć wpływ na podejmowane przeze mnie 
decyzje związane z oceną operacji. 
 
 

Wykaz operacji w stosunku, do których Członek Rady  
Identyfikuje swoją przynależność do grupy interesu3 

 
 

Lp. Numer wniosku Wnioskodawca 
Zwięzły opis sposobu 

przynależności do grupy interesu 

1 
   

… 
   

 
 
 
 

Data i podpis członka 
Rady 

 

                                                           
 

3
 Wykaz uzupełniany jest wyłącznie w sytuacji gdy Członek Rady identyfikuje swoją przynależność do grupy 

interesu 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu   
Rady Czarnkowsko – Trzcianeckiej  

Lokalnej Grupy Działania 
 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Nazwisko: Imię: Sektor: 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy interesu: 
Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów i korzyś8.ci, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub 
bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć na realizację tych interesów. Mogą to być np. organizacje branżowe, grupy 
producentów. Przynależność Członka Rady do grupy interesu powinna być analizowana w kontekście Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, jej 
celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz uwzględniać powiązania branżowe. 

Lp. 
Określenie grupy interesu 

(nazwa instytucji/organizacji) Charakter powiązań (*) 

1.   
2.   
…   

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w organizacji, udział w organie 
kontrolnym lub wykonawczym , itp. 

Lp. 
Nazwa Firmy, instytucji, 

organizacji 
Charakter powiązań (**) 

1.   

2.   
…   

Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub 
zlecenia, członkostwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. 

Lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł wniosku 
Data 

wpływu 
Charakter powiązań (***) 

1.     

2.     

…     

 

(*) – wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej 

(**) – stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania      

nieformalne itp. 
(***) -  na podstawie złożonych oświadczeń, których wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

 


