
 

U C H W A Ł A   Nr  10/ZWZ /2020 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

PODHALAŃSKA Lokalna Grupa Działania 

z dnia 21 sierpnia 2020 roku 

 

 

w sprawie:  zmiany regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania  

 

Podstawa prawna:  § 12 ust. 7 Statutu Podhalańska Lokalna Grupa Działania 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się Regulamin Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w następujący sposób: 

1) Uchyla się § 2 ust. 1 pkt 8) 

2) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada spośród swojego grona wybiera Przewodniczącego Rady.” 

3) § 10 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) przewodniczy jej posiedzeniom i zarządza głosowanie oraz czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem głosowania, w szczególności nad tym, by w wyborze operacji nie uczestniczyły 

osoby do tego nieuprawnione, dokonuje zliczenia głosów,” 

4) § 10 ust. 2 pkt 3 ) otrzymuje brzmienie: 

„3) zapewnia prawidłowy przebieg procesu oceny i wyboru operacji, czuwa nad 

poprawnością dokumentacji Rady i jej zgodnością formalną, a w szczególności nad 

prawidłowością wypełniania kart oceny operacji,” 

5) W § 10 ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a) brzmieniu: 

„5a) jest odpowiedzialny za sporządzenie projektów list, uchwał oraz innych dokumentów 

Rady, wypełnia kartę oceny – w przypadku, gdy w procedurze oceny przewidziano wspólną 

kartę oceny dla wszystkich członków Rady, podpisuje dokumenty,” 

6) W § 10 uchyla się ust. 5. 

7) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„Komunikacja pomiędzy Przewodniczącym Rady a pozostałymi członkami Rady w procesie 

oceny i wyboru operacji poza posiedzeniami Rady odbywa się z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej lub w każdy inny skuteczny sposób.” 

8)  § 16 otrzymuje brzmienie: 

„Członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danej operacji powinien opuścić miejsce obrad w 

momencie głosowania nad tą operacją, jeżeli oceny i wyboru operacji dokonuje się na 

posiedzeniu w formie stacjonarnej. W pozostałych przypadkach wyłączony członek Rady 

powstrzymuje się od uczestniczenia w głosowaniu.” 

9) Tytuł Rozdziału IV otrzymuje brzmienie: 

„Tryb pracy Rady” 

10) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„1. Posiedzenia Rady odbywają się w formie:  

a) stacjonarnej poprzez bezpośrednie spotkanie członków Rady w miejscu obrad lub  

b) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zapewnieniu transmisji obrad 

w czasie rzeczywistym oraz komunikacji między członkami Rady w czasie rzeczywistym oraz 

wykonywania prawa głosu, w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego 



 

lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

2. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających w szczególności z 

naborów organizowanych przez LGD w terminach wynikających z procedur wyboru.  

3. Rada może podejmować decyzje, w tym dokonywać oceny i wyboru operacji, także poza 

posiedzeniem, przy spełnieniu warunków określonych w §35. 

5. Decyzja w przedmiocie trybu pracy Rady należy do Przewodniczącego Rady. 

6. Ilekroć Rada w swej pracy wykorzystuje środki komunikacji elektronicznej i/lub pocztę 

elektroniczną, odbywa się to w formie zapewniającej bezpieczeństwo przesyłanych 

informacji.  

7. Tryb pracy Rady odnotowuje się w protokole.” 

11) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, ustalając miejsce/tryb, termin i porządek 

posiedzenia oaz sposób jego prowadzenia.” 

12) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wraz z zawiadomieniem Członkowie Rady mogą otrzymać materiały i dokumenty 
związane z porządkiem posiedzenia w formie papierowej, elektronicznej lub w inny skuteczny 
sposób. Dokumenty związane z oceną operacji, w szczególności wnioski o przyznanie 
wsparcia, udostępniane są w formie papierowej, albo – jeżeli Przewodniczący Rady tak 
postanowi – w formie zabezpieczonej drogą poczty elektronicznej.” 

13) W § 21 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Możliwość udziału w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierając dokładny opis 

sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.” 

14) § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD. W posiedzeniu Rady związanym z wyborem 

operacji uczestniczy pracownik Biura LGD, który - w razie potrzeby – udziela 

Przewodniczącemu Rady pomocy w zapewnieniu formalnej zgodności tworzonej 

dokumentacji, a wszystkim członkom Rady pomocy technicznej.” 

15) § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Członkowie Rady potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu Rady podpisem złożonym na 

liście obecności (w razie organizacji posiedzenia w formie stacjonarnej) lub poprzez ustne 

zgłoszenie obecności na wezwanie Przewodniczącego Rady odczytującego listę obecności 

skutkujące wpisaniem listy osób obecnych do protokołu  (w razie organizacji posiedzenia z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej).” 

16) § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady, na podstawie listy obecności (w razie 

organizacji posiedzenia w formie stacjonarnej) lub sporządzonej przez siebie na podstawie 

zgłoszeń członków Rady listy osób obecnych (w razie organizacji posiedzenia z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej), stwierdza prawomocność posiedzenia, 

podając liczbę obecnych Członków Rady.” 

17) § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów 

(większość oddanych głosów „za” niż „przeciw”, głosy „wstrzymujące się” nie są brane pod 

uwagę) poprzez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady i/lub poprzez 

odebranie ustnego oświadczenia od każdego członka Rady uczestniczącego w posiedzeniu za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o głosowaniu „za” lub „przeciw” lub 

wstrzymaniu się od głosu.” 



 

18) § 31 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą, gdy głosowanie odbywa się na 

posiedzeniu Rady,  Przewodniczący Rady odczytuje treść projektu uchwały.” 

19) § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W głosowaniu obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący Rady.” 

20) § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na etapie wyboru poszczególnych operacji Przewodniczący Rady sprawdza, na podstawie 

złożonych przez członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności, a także na podstawie 

danych zawartych w rejestrze interesów, o którym mowa w § 37 niniejszego Regulaminu, czy 

skład Rady biorący udział w wyborze operacji pozwala na zachowanie na poziomie 

podejmowania decyzji warunków określonych w § 33 ust. 2 Regulaminu oraz parytetu, o 

których mowa w § 33 ust. 3 Regulaminu.” 

21) § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku, gdy mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, warunki, o których mowa w 

§ 33 Regulaminu, nadal nie mogą zostać zachowane, Przewodniczący Rady zamyka obrady 

wyznaczając jednocześnie nowy termin posiedzenia lub postanawiając o wdrożeniu 

procedury podejmowania decyzji poza posiedzeniem Rady, o którym mowa w § 18 ust. 3 i w 

§ 35.” 

22) Uchyla się § 34 ust. 4. 

23) § 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku, gdy zgodnie z procedurami wyboru decyzje podejmowane są poprzez 

wypełnienie przez członków Rady kart oceny, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio z tym, że 

czynności, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.” 

24) § 35 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku, gdy posiedzenie Rady nie może się odbyć w wymaganym terminie lub jest 

to znacznie utrudnione, albo też każdorazowo na zarządzenie Przewodniczącego Rady, w tym 

w sytuacji opisanej w § 34 ust. 3, podejmowanie decyzji przez Radę całościowo lub częściowo 

odbywa się poza posiedzeniem Rady, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej pod warunkiem, że członkowie Rady wyrazili zgodę na taki tryb podejmowania 

decyzji. Zgoda musi być wyrażona w formie dokumentowej, może dotyczyć całego okresu 

kadencji danego członka Rady i może być odwołana z zachowaniem formy dokumentowej.  

2. O powyższym trybie podejmowania decyzji Przewodniczący informuje członków Rady 

wskazując przedmiot decyzji. Członkowie Rady otrzymują niezbędne materiały i dokumenty  

(w formie zabezpieczonej drogą poczty elektronicznej lub w każdy inny skuteczny sposób 

zapewniający bezpieczeństwo dokumentów), a także są szczegółowo informowani o procesie 

podejmowania decyzji w trybie poza posiedzeniem Rady. 

3. Członkowie Rady są dodatkowo informowani o terminie, w jakim decyzja powinna być 

podjęta oraz o formie oddania głosu. W razie potrzeby członkom Rady przesyła się także 

karty do głosowania.  

4. W sprawach związanych z oceną i wyborem operacji, w razie oddania głosu poprzez 

przesłanie go drogą elektroniczną bez opatrzenia kwalifikowanym podpisem, wymagane jest 

niezwłoczne złożenie podpisanej karty do głosowania w Biurze LGD i/lub złożenie podpisu na 

karcie przygotowanej przez Biuro LGD.  

5. Po upływie terminu wyznaczonego na oddawanie głosów, Przewodniczący Rady dokonuje 

ich zliczenia. Prawomocność decyzji i spełnienie warunków określonych w § 33 – ustala się na 

podstawie zwrotnych wiadomości od członków Rady. 



 

6. O sposobie przekazania dokumentów, o terminie, w jakim głosy powinny zostać oddane 

oraz o formie oddania głosów każdorazowo decyduje Przewodniczący Rady.  

7. Wyniki głosowania z oznaczeniem formy głosowania i informacją o frekwencji, odnotowuje 

w protokole.” 

25) § 36 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podjęte przez Radę uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.  

2. Sporządzoną w wyniku dokonanej oceny operacji listę operacji, również gdy lista ta była 

zatwierdzana uchwałą podjętą w drodze z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, podpisuje Przewodniczący Rady.  

3. W przypadku, gdy dana procedura wyboru przewiduje wspólne karty oceny, podpisuje je 

Przewodniczący Rady. 

4. Protokoły podpisuje protokolant.” 

26) § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest protokolant każdorazowo wybierany przez 

członków Rady lub wskazywany przez Przewodniczącego Rady w przypadku, gdy Rada 

podejmuje decyzje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Protokolant współpracuje z 

Przewodniczącym Rady.” 

27) § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Protokół udostępniany jest członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i 

wykładany jest do wglądu w Biurze LGD. W ciągu 2 dni członkowie Rady mają prawo 

wniesienia ewentualnych poprawek w jego treści.” 

28) § 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Po rozpatrzeniu poprawek i wprowadzeniu ewentualnych korekt w protokole, 

protokolant podpisuje protokół i składa go w Biurze LGD.” 

29) § 39 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Biuro LGD najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania protokołu przez 

protokolanta publikuje protokół na stronie internetowej LGD.” 

 

§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Podhalańskiej Lokalnej grupy Działania w brzmieniu 

nadanym niniejszą uchwałą, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi PLGD. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

            Przewodniczący zebrania: 

        

                ……………………..………………... 

 

Sekretarz zebrania 

  

       …………………………………… 

 


