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REGULAMIN  RADY 

Lokalnej Grupy Działania „ Kraina wokół Lublina” 
 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1.  Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy RADY  będącej 

organem decyzyjnym funkcjonującym w ramach Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół 

Lublina” (LGD) powołanej na podstawie §  22  Statutu LGD 

2. Zadaniem Rady jest: opracowanie, aktualizacja i realizacja LSROW, wybór projektu do 

sfinansowania ze środków pozostających w dyspozycji LGD w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 Leader,  które mają być realizowane w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju oraz sporządzenie regulaminu oraz sprawozdania z prac Rady 

i przedstawianie go na wniosek Zarządu lub Komisji rewizyjnej członkom LGD podczas 

Walnego Zebrania Członków.  

§ 2 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1) LGD           - Lokalna Grupa Działania „ Kraina wokół Lublina” 

2) Rada          - organ decyzyjny LGD „ Kraina wokół Lublina” 

3) Regulamin – Regulamin Organizacyjny  Rady LGD „ Kraina wokół Lublina” 

4) Zarząd       – Zarząd LGD  „ Kraina wokół Lublina” 

5) Biuro          -  Biuro LGD „ Kraina wokół Lublina” 

6) Walne Zebranie Członków  -  Walne Zebranie Członków  LGD „ Kraina wokół Lublina” 

7) LSR    –  Lokalna Strategia Rozwoju  

8) Przewodniczący – Przewodniczący Rady 

ROZDZIAŁ II 

Członkowie  Rady 

§ 4 

1.  Członkowie  Rady wybierani są  przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród 

członków tego Zebrania. 

2.  W skład Rady wchodzi od 20 do 25 członków, w tym Przewodniczący Rady, 

Wiceprzewodniczący Rady i Sekretarz Rady. 
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3.  Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ani 

pracownikiem Biura LGD. 

4. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Rady nie mogą być w związku małżeńskim, 

ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej.  

5. Członkami Rady są przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, 

przy czym procentowy udział przedstawicieli sektora publicznego nie może przekraczać 50% 

ogólnej liczby członków. 

6.  Do zadań Przewodniczącego  Rady należy: 

a. organizacja pracy Rady  i przewodniczenie posiedzeniom Rady 

b. współpraca z Zarządem, Biurem LGD i WZC  

c. zwoływanie posiedzeń 

d. prowadzenie posiedzeń 

 

7.  Członkowie Rady wybierani są na okres 4 lat. Po upływie kadencji członkowie mogą być 

wybierani  ponownie. 

 

8.  Poza upływem kadencji funkcja członka Rady kończy się z chwilą jego rezygnacji, dymisji 

lub śmierci.  

§ 4.1 

1. Członkowie  Rady pełnią swoje funkcje społecznie 

 

§ 5 

1.   Członkowie Rady  mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Rady 

 

2.   W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Rady  zawiadamia o tym 

przed terminem posiedzenia Przewodniczącego,  a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni 

usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.  

3.  Za przyczyny uniemożliwiające wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady  

uważa się : 

   - chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, 

   - podróż służbową 

   - inne prawne lub losowo uzasadnione przeszkody 
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ROZDZIAŁ III 

Przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń Rady 

§ 6 

1. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy, albo 

na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, albo na wniosek 1/3 członków Rady.  

§ 7 

1. Członkowie Rady powinni być w każdy skuteczny sposób zawiadomieni o miejscu, 

terminie i porządku posiedzenia Rady nie mniej niż 7 dni przed terminem posiedzenia. 

2. W okresie7 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwość 

zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem 

posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia 

ROZDZIAŁ IV 

Posiedzenia Rady 

§ 9 

1. Rada obraduje na posiedzeniach. 

2. Decyzje dotyczące wyboru projektu Rada podejmuje w formie uchwał 

§ 10 

1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.  

2. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD.  

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jego funkcje pełni 

Wiceprzewodniczący. 

4. Rada pracuje przy obecności co najmniej 50% członków,  co stanowi quorum. 

5. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Rady lub w przypadku, o którym mowa w punkcie 3 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

6.  Prawo głosu w głosowaniach nad podjęciem uchwały przysługuje wyłącznie członkom 

Rady 

7. W posiedzeniu Rady  może uczestniczy  Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek 

Zarządu oraz Przedstawiciel Biura LGD, którym przysługuje głos doradczy. 

8. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie, 

w szczególności ekspertów.  
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§ 11 

1. Prawomocność posiedzenia (quorum) stwierdza Przewodniczący na podstawie podpisanej 

listy obecności. 

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

termin posiedzenia, co zostaje odnotowane w protokole. 

3. Po stwierdzeniu quorum, Rada  przyjmuje porządek obrad. 

 

ROZDZIAŁ V 

Głosowanie, procedura oceny projektów. 

§ 12 

1. Wszystkie głosowania Rady są jawne. 

2. Głosowania Rady odbywają się przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego.  

§ 13 

1. Do oceny projektów i wyłonienia list projektów wybranych oraz nie wybranych 

powoływany jest Zespół Oceniający. 

 

2. Zespół Oceniający powoływany jest przez Radę . Składa się on z minimum trzech osób 

będących członkami Rady. Do wydania opinii Rada może powołać ekspertów. 

 

3. Do oceny projektów może zostać powołany więcej niż jeden Zespół Oceniający.  

§ 14 

1. Zespół Oceniający kierując się zapisami w LSR i kryteriami wyboru dla danego projektu 

ustala listę rankingową projektów według liczby przyznanych punktów 

2. W przypadku równej liczby punktów o miejscu projektu na liście rankingowej decyduje 

kolejność rejestracji wniosków w LGD (data, godzina). 

§ 15 

1. Zespół Oceniający w celu przygotowania listy rankingowej projektów przeprowadza ich 

ocenę poprzez wypełnienie kart oceny operacji, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Ocena poprzez wypełnienie kart oceny projektu obejmuje w kolejności: 

1) Ocenę zgodności projektu z LSR. 

2) Ocenę projektu według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 
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3. Każda strona karty oceny projektu wg lokalnych kryteriów i zgodności projektu z LSR 

musi być opieczętowana pieczęcią LGD. 

§ 16 

1. Jeżeli wynik oceny zgodności projektu z LSR jest negatywny, operacja nie podlega dalszej 

ocenie. 

2. Wyniki oceny w formie list rankingowych przedstawiane są Radzie. 

 

§ 17 

1. Ocena projektu według lokalnych kryteriów wyboru polega na wypełnieniu tabeli zawartej 

w „Karcie oceny projektu według lokalnych kryteriów”, która jest odpowiednia do typu 

ocenianej projektu. 

2. Wyniki oceny projektów na posiedzeniu Rady ogłasza członek Zespołu Oceniającego. 

 

§ 18 

1.  Rada po zapoznaniu się z wynikami oceny projektów przez Zespół Oceniający podejmuje 

uchwałę w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania Lokalnych 

Kryteriów Wyboru. 

2. Każda uchwała powinna zawierać:  

1). Informacje o wnioskodawcy projektu (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania 

lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON lub NIP),  

2).  tytuł projektu zgodny z tytułem podanym we wniosku,  

3). informację o decyzji Rady w sprawie uznania zgodności lub braku zgodności projektu 

z LSR,  

4).  informację o liczbie przyznanych punktów. 
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ROZDZIAŁ VI 

Procedura odwoławcza od decyzji Rady 

§ 19 

1. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady w sprawie zgodności 

projektu z LSR oraz liczby przyznanych punktów w ramach oceny według Lokalnych 

Kryteriów Wyboru.  

 

2. Odwołanie ma postać wniosku do Rady o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie 

projektu, wg  wzoru udostępnionego przez Biuro LGD.  

    

3. Jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań jest Rada.  

 

4. Wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o liczbie przyznanych punktów oraz 

miejscu projektu na liście rankingowej ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych złożyć 

pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu.  

W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny 

w siedzibie Biura LGD.  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku musi zostać szczegółowo uzasadniony.  

  

5. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym  posiedzeniu Rady.  

 

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:  

 

a).  został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt 4  

 

b.) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego 

wniosek o dofinansowanie projektu podlegał ocenie  

 

c) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku 

o ponowne rozpatrzenie.  

 

7. Członkowie Rady ponownie rozpatrują wniosek,  na podstawie kryteriów obowiązujących 

w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dotyczy uzasadnienie  podane 

przez wnioskodawcę.  

 

8. Po rozpatrzeniu odwołań Rada zatwierdza ostateczne (nie podlegające procedurze 

odwoławczej) listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania oraz 

niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. 

 

9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnego projektu może 

zostać złożony  tylko jeden raz.  

 

10. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany 

w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany. 
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ROZDZIAŁ VII  

Procedura wyłączenia członka  Rady od udziału w dokonywaniu wyboru projektu. 

 

§ 20 

1. W głosowaniu i dyskusji nad wyborem projektu nie bierze udziału członek Rady , którego 

udział w dokonywaniu wyboru projektu może wywołać wątpliwości, co do jego 

bezstronności.  

2. Z mocy prawa wykluczeniu podlegają: 

- osoby składające wniosek 

- osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą 

- osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających 

wniosek 

3. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 o wykluczeniu decyduje głosowanie 

członków Rady. 

 

Rozdział VIII 

Procedura zmiany kryteriów wyboru projektu 

§ 21 

1. Każdy członek Rady może wystąpić z wnioskiem o zmianę kryteriów wyboru projektu. 

2. Wniosek  powinien zawierać w szczególności pisemną propozycję zmian wraz 

z uzasadnieniem zmiany 

3. Wniosek poddaje się głosowaniu na posiedzeniu Rady LGD. 

4. W przypadku głosowania za przyjęciem wniosku Przewodniczący Rady występuje 

z pisemnym wnioskiem do Zarządu o zmianę danego kryterium wyboru.  

5. Zarząd zgodnie z postanowieniami statutu zwołuje Walne Zebranie Członków celem 

rozpatrzenia.  

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zmiany kryterium wyboru projektu Biuro 

Stowarzyszenia przygotowuje nowe karty wyboru, które wymagają zatwierdzenia poprzez 

podjęcie odpowiedniej uchwały przez Zarząd. 
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Rozdział IX  

Dokumentacja z posiedzeń Rady 

§ 22 

1. W trakcie posiedzenia  Rady sporządzany jest protokół 

2. Protokół z posiedzenia, powinien zawierać, w szczególności: 

- liczbę obecnych członków Rady  

- przyjęty przez  radę program obrad 

- przedmiot posiedzenia i poszczególnych głosowań 

- treść uchwał 

- wyniki głosowań 

3. Każde głosowanie dokonywane przez wypełnienie kart wyboru projektu odnotowuje się w 

protokole. Karty wyboru projektu, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik 

do protokołu. 

§ 23 

1.Uchwałom  Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał 

proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem.  

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący po jej podjęciu 

4. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 7 dni od ich uchwalenia, Przewodniczący  

Rady przekazuje Zarządowi. 

§ 24 

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 7 dni po odbyciu posiedzenia 

2. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze 

LGD.  
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Rozdział XI 

Wolne głosy, wnioski i zapytania 

 

§ 25 

1.Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady , a 

odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 

 

ROZDZIAŁ XII 

Inne postanowienia 

§ 26 

1.  Wnioskodawca składa wniosek do Biura LGD w terminie obowiązującym dla danego 

konkursu.  

§ 27 

1. Ogólne procedury określające podział zadań i zakres odpowiedzialności na poszczególnych 

etapach wyboru projektu w formie graficznej i tabelarycznej określają załączniki nr 2 i 3. 

2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Stowarzyszenia. Koszty 

działalności Rady ponosi Stowarzyszenie.  

3. Regulamin został ustalony na czas nieokreślony i może być zmieniony  

4.  Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. 
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Załącznik nr 1. Ocena zgodności projektu z LSR. 

KARTA OCENY  ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 

Wniosek nr ...........................  

złożony przez ................................................................................... 

Nazwa operacji:......................................................................................................................... 
 
Działanie PROW: 
 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 Odnowa i rozwój wsi 
 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty 
 
1. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 

 
Celu 1. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia. 

   tak   nie 

Celu 2. Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych 

   tak   nie 

2. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 
 

2.1 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyciąganie inwestycji na 
obszarze LGD.  

  tak   nie 

2.2  Poprawianie oferty spędzania wolnego czasu.   

  tak   nie 

2.3  Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych.  

   tak   nie 

2.4. Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki. 

   tak   nie 

2.5. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu produktów rolnych. 

   tak   nie 

2.6. Aktywizacja społeczna i zwiększenie zdolności do pozyskiwania środków z zewnątrz. 

   tak   nie 
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3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR? 
 

I. Wsparcie dla firm w regionie 

tak   nie 

II. Plac zabaw w każdej gminie 

tak   nie 

III. Baza sportowa i imprezy sportowe 

tak   nie 

IV. Centra i imprezy kulturalne  

tak   nie 

V.  Sieć szlaków turystycznych KwL 

tak   nie 

VI. Sztuka kulinarna KwL  

tak   nie 

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu 
należy m.in.  wykazać, że oceniana operację można uznać za rekomendowaną w ramach LSR):  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Głosuję za uznaniem, że operacja jest/nie jest* zgodna z LSR (*niepotrzebne skreślić) 

 

.......................................................... 
data, imię i nazwisko 

Instrukcja wypełniania karty 

W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 należy wybrać i 
niepotrzebne słowo „tak” lub „nie” skreślić. Operację można uznać za zgodną z LSR jeżeli odpowiedzi udzielone 
na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej 
jednego celu ogólnego, co najmniej jednego celu szczegółowego oraz że jest zgodna z co najmniej jednym 
przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. 


