
PROJEKT 

Uchwała nr …/13 

Walnego Zebrania Stowarzyszenia  

Blisko Krakowa 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 6/09 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 

7 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko 

Krakowa. 

Działając na podstawie § 17 ust. 5 pkt 2 Statutu Walne Zebranie Członków stowarzyszenia 

Blisko Krakowa postanawia: 

 

 

§ 1 

W Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa, stanowiącej załącznik do uchwały 

nr 6/09 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. 

w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa, zmienionej 

uchwałami: nr 8/09 z dnia 29 września 2009 r., nr 3/10 z dnia 17 marca 2010 r., nr 5/11 z dnia 

26 stycznia 2011 r., nr 6/11 z dnia 24 listopada 2011 r. i nr 1/12 z dnia 22 maja 2012 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W Rozdziale 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) 

JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ 

STRATEGII ROZWOJU (LSR): 

1) W punkcie 3: charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób 

rozszerzania lub zmiany składu LGD, w podpunkcie: Charakterystyka członków 

LGD, akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Fundamentalne znaczenie dla istnienia LGD ma członkostwo gmin. Członkami 

LGD Blisko Krakowa są: 

Gmina Czernichów; 

Gmina Mogilany; 

Miasto i Gmina Skawina; 

Miasto i Gmina Świątniki Górne.”. 

2) W  punkcie 5: zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego: 

a) W zdaniu zaczynającym się od słów: „Do kompetencji Komisji Rewizyjnej 

należy:” po punkcie 4 dodaje się punkty 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) nadzór nad monitoringiem i ewaluacją, 

  6) sporządzanie raportów ewaluacyjnych.”. 

b) Rysunek nr 1 przedstawiający strukturę Stowarzyszenia LGD Blisko 

Krakowa zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

c) W podpunkcie: Zasady funkcjonowania biura, warunki techniczne i 

lokalowe, wyrazy: 

„Przewiduje się następującą podstawową strukturę organizacyjną Biura: 

1. Kierownik Biura; 

2. Pracownik Administracyjny;  

3. Lokalne Punkty Konsultacyjne tworzone w kilku miejscowościach.  

Struktura ta może być rozbudowywana przez Zarząd w miarę aktualnych 

potrzeb oraz możliwości finansowych LGD.” 

zastępuje się wyrazami: 

„Struktura organizacyjna biura: 

1. Kierownik 

2. Pracownicy merytoryczni 
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Struktura ta może być rozbudowywana i zmieniana przez Zarząd w miarę 

aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych LGD. Zarząd może zlecić 

podmiotom zewnętrznym realizację zadań wspomagających pracę biura.”. 

3) W punkcie 6: kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu 

decyzyjnego tabela otrzymuje treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. W Rozdziale 4: OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR 

ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH 

OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, W RAMACH 

KTÓRYCH BĘDĄ REALIZOWANE OPERACJE, ZWANYCH DALEJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIAMI w tabeli: 

1) W wierszu 1.1.1 usuwa się wiersz dotyczący części OW. 

2) W wierszu 1.1.2 wartość wskaźnika docelowa w roku 2015 w części dotyczącej OW 

liczbę „2” zastępuje się liczbą „3”. 

3) W wierszu 2.1.3 wartość wskaźnika docelowa w roku 2015 w części dotyczącej OW 

liczbę „3” zastępuje się liczbą „6”. 

3. W Rozdziale 12: OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR, w części 

zatytułowanej: Aktualizacja LSR, wyrazy:  

„Dodatkowo raz do roku Komisja Rewizyjna będzie przeprowadzała monitoring, 

w ramach kontroli bieżącej działalności LGD oraz monitoring sprawozdań rachunkowo-

finansowych. Efekty owej kontroli będą również przedstawiane Walnemu Zebraniu 

Członków i weryfikowane przez zebranych. Na podstawie przedstawianych sprawozdań 

oraz kontroli zostanie wprowadzana aktualizacja LSR.” 

zastępuje się wyrazami: 

„Dodatkowo raz do roku Komisja Rewizyjna będzie sporządzać raport ewaluacyjny 

zawierający ocenę skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości działań 

podejmowanych w ramach realizacji LSR. Ponadto komisja rewizyjna będzie 

przeprowadzać kontrolę bieżącą działalności LGD oraz monitoring sprawozdań 

rachunkowo-finansowych. Wynik prac Komisji Rewizyjnej będą przedstawiane 

Walnemu Zebraniu Członków i weryfikowane przez zebranych. Na podstawie 

przedstawianych sprawozdań oraz kontroli mogą zostać podjęte działania mające na 

celu aktualizację LSR. Propozycje zamian w LSR mogą też być zgłaszane przez Zarząd 

i Radę LGD.” 

4. W Rozdziale 15: WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ 

LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH 

PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR, wyrazy: 

„LGD Blisko Krakowa nie planuje organizowania działań, przedsięwzięć, czy operacji 

finansowanych z innych programów Unii Europejskiej i krajowych z udziałem środków 

publicznych” 

Zastępuje się wyrazami: 

„W przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających pozyskanie dodatkowych 

środków z innych programów, LGD będzie podejmować działania mające na celu 

przygotowanie projektu i złożenie dokumentacji aplikacyjnej.”. 

5. Zmienia się treść Rozdziału 16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA 

ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH, który otrzymuje brzmienie 

załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 

6. W Procedurze naboru oraz oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa, stanowiącej załącznik nr 1 do LSR: 

1) Punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„LGD składa do samorządu województwa wniosek o podanie do publicznej 

wiadomości informacji, zwanej dalej „informacją o naborze”, o możliwości 

składania, za pośrednictwem LGD Blisko Krakowa, wniosków o przyznanie 

pomocy na realizację operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju”, zwanych dalej „wnioskami”, w trybie określonym przepisami prawa, w 
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szczególności Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 

2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 

2008 r. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.).”. 

2) W punkcie 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Zespół w pierwszej kolejności dokonuje oceny zgodności operacji z celami 

Lokalnej Strategii Rozwoju, a przypadku naboru tematycznego, także zgodności z 

zakresem tematycznym wskazanym w informacji o naborze.”. 

3) Zmienia się treść Załącznika nr 2 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji 

pt.: „Instrukcja przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR w ramach konkursu 

na „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LGD Blisko Krakowa”, 

który otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 

4) Zmienia się treść Załącznika nr 3 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji 

pt.: „KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR”, który otrzymuje tytuł 

„KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I Z ZAKRESEM 

TEMATYCZNY NABORU” i brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania 

 

Protokolant 


