
Uchwała Nr   …………..  / 2017 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 

z dnia 19 kwietnia 2017 roku 

 

 

w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania naboru, oceny i wyboru  wniosków składanych przez 

podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, poddziałanie 19.2 : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność”  - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

Przez  Społeczność  (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska 

Wieś Historyczna” 

 

                                    Na podstawie § 17 ust. 5 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś 

Historyczna” uchwalonego w dniu 17 sierpnia 2006r. ( tekst jednolity Uchwała Nr 7/2015 z dnia 9 

listopada 2015r.) w związku z art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz.378, Dz. U. z 2017r. poz. 5)  Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W Regulaminie przeprowadzania naboru, oceny i wyboru  wniosków składanych przez podmioty 

inne niż LGD oraz operacji własnych w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 

ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

poddziałanie 19.2 : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”  - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez  

Społeczność  (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś 

Historyczna”, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 13/2015  Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” z dnia 21 grudnia  2015r. zmienionym Uchwałą 

Nr 6/2016 z dnia 25 października 2016r.  dokonuje się następującej zmiany: 

- w § 5 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu: 

„ 4) ustalona kwota wsparcia  przez LGD jest niższa niż wnioskowana”. 

2. Uchwala się tekst jednolity  Regulaminu przeprowadzania naboru, oceny i wyboru  wniosków 

składanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych w ramach działania: 19 „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność”  - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

Przez  Społeczność  (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska 

Wieś Historyczna” stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały. 

 



§ 2 

Traci moc Uchwała Nr 13/2015  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś 

Historyczna” z dnia 21 grudnia  2015r oraz Uchwała Nr 6/2016 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” z dnia 25 października  2016r. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


