
Regulamin Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 

 

 ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” określa jej organizację wewnętrzną i tryb pracy. 

2. Rada prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, Uchwały 

Walnego Zebrania oraz niniejszy Regulamin. 

3. Zgodnie z §  21 punkt 5 Statutu do kompetencji Rady należy: 

 wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju, 

 stały i bieżący nadzór nad działalnością Zarządu, 

 opiniowanie kwartalnych planów działania Zarządu i Biura, 

 zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z działalności Zarządu i Biura. 

 zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów funkcjonowania Zarządu. 
 

§2 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

1) LGD - oznacza Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

2) Rada - oznacza organ decyzyjny Stowarzyszenia „Sąsiedzi” określoną w § 21 Statutu 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

3) regulamin - oznacza Regulamin Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

4) Zarząd - oznacza Zarząd określony w § 18 Statutu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

5) Komisja Rewizyjna - oznacza Komisję Rewizyjną określoną w § 20 Statutu Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi” 

6) Prezes Zarządu - oznacza Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

7) Biuro - oznacza Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

8) LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi” 

 

ROZDZIAŁ II 

Członkowie Rady 

 

§3 

1. Członkowie Rady powoływani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w 

liczbie 15 osób.  

2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.  

 

 

§4 

1. Członkowie Rady mają obowiązek czynnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.  

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

poleconymi, lub w każdy inny skuteczny sposób Przewodniczącego Rady.  

3. 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.  

 

§5 

 

1. Członek Rady nie może być zatrudniony w Biurze LGD. 



2. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

 

ROZDZIAŁ III 

Przewodniczący Rady 

 

§6 

1. Przewodniczący Rady wybierany jest przez Radę. 

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni wybrany tymczasowo przez 

Radę Zastępca. 

 

§ 7 

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady. 

2. Pełniąc swą funkcję Przewodniczącego Rady współpracuje z Zarządem i Biurem Zarządu LGD i 

korzysta z ich pomocy. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady 

 

§ 8 

Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków 

prowadzonego prze LGD, lecz nie rzadziej niż raz na rok. 

 

§ 9 

Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia 

z Zarządem i Biurem LGD. 

 

§ 10 

W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie 

trwające dwa lub więcej dni. 

 

§ 11 

1. Członkowie Rady powinni być pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia 

Rady najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia. 

2. W okresie 14 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwość 

zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi  

z porządkiem posiedzeń, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. 

Materiały i dokumenty w formie kopii lub drogą elektroniczną w postaci plików w formacie PDF 

mogą być przesłane łącznie z zawiadomieniem o posiedzeniu lub udostępnione do wglądu w 

Biurze LGD. 

 

ROZDZIAŁ V 

Posiedzenie Rady 

 

§ 12 

1. Posiedzenie Rady jest jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady 

podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.  

2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek 

Zarządu z głosem doradczym (bez prawa do głosowania). 

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

w szczególności osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku posiedzenia.  

 

§ 13 



1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. W przypadku jego 

nieobecności obrady otwiera najstarszy wiekiem członek Rady, który zarządza wybór 

tymczasowego Zastępcy w trybie §6 pkt 2 

2. Obsługę administracyjno-biurową posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD.  

 

 

§14 

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. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę uchwał wymaga obecności co najmniej 

50% składu Rady.  

 

§ 15 

1. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady na 

podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia (quorum).  

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.  

 

§ 16 

1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór dwóch lub więcej sekretarzy 

posiedzenia, stanowiących komisje skrutacyjną, której powierza się obliczanie wyników 

głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.  

2. Po wyborze komisji skrutacyjnej 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:  

1) przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków, 

2) podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez każdego Członka Rady dla każdej 

ocenianej operacji, 

3) omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego 

przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze projektów do finansowania. 

4) informacje Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na projekty, 

które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.  

5) wolne głosy, wnioski i zapytania.  

6. Decyzja w spawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana w formie uchwały Rady.  

 

§ 17 

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku posiedzenia, 

otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.  

2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.  

3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone do 

udziału w posiedzeniu. Przewodniczący Rady może określić maksymalny czas wystąpienia.  

4. Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub przekracza 

maksymalny czas wystąpienia, Przewodniczący obrad zwraca mu na to uwagę. Po dwukrotnym 

zwróceniu uwagi Przewodniczący Rady może odebrać mówcy głos. Mówca, któremu odebrano 

głos, może zażądać w tej sprawie decyzji Rady. Rada podejmuje decyzję niezwłocznie po 

wniesieniu takiego żądania. 

5. Jeżeli treść lub forma wystąpienia albo też zachowanie mówcy w sposób oczywisty zakłóca 

porządek obrad lub powagę posiedzenia, Przewodniczący Rady przywołuje mówcę do porządku 

lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole posiedzenia.  



6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby 

Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności 

przygotowawczych do glosowania, na przykład przygotowania poprawek  w projekcie uchwały 

lub innym rozpatrywanym dokumencie, przygotowania kart do głosowania.  

7. 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.  

 

§ 18 

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:  

1) stwierdzenia quorum,  

2) sprawdzenia listy obecności,  

3) przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji, 

4) zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów),  

5) głosowania bez dyskusji,  

6) zamknięcie listy mówców, 

7) ograniczenia czasu wystąpień mówców, 

8) zamknięcia dyskusji, 

9) zarządzenia przerwy,  

10) zarządzenia głosowania imiennego,  

11) przeliczenia głosów,  

12) reasumpcji głosowania.  

3. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie  w tej sprawie 

nie może trwać dłużej niż 2 minuty.  

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,  

 

§ 19 

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

odpowiedzi na nieudzielane 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 od zakończenia posiedzenia.  

 

§ 20 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie.  

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Ocena wniosków i wybór operacji 

 

§ 21 

 

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Zastępca 

Przewodniczącego rozpoczyna procedurę oceny wniosków i wyboru operacji zgodnie z 

postanowieniami wynikającymi ze statutu LGD oraz niniejszego regulaminu.  

 

§22 



 

1. Ocena wniosków odbywa się poprzez wypełnienie i oddanie członkom komisji skrutacyjnej kart 

do oceny operacji - stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.  

2. Członkowie Rady dokonując oceny operacji nie mogą kierować się pobudkami innymi (np. 

polityczne, religijne, rodzinne itp., merytoryczne i w tym celu wypełnią deklarację poufności i 

bezstronności (załącznik nr 1do Regulaminu organizacyjnego organu decyzyjnego LGD ( 

Regulamin Rady). 
3. W sytuacji zaistnienia okoliczności mogących budzić wątpliwości, co bezstronności członka 

Rady, w szczególności w sytuacji, gdy członek Rady ubiega się o wybór jego operacji w ramach 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – nie uczestniczy on ani w dyskusji ani w ocenie danej 

operacją. Każdy członek Rady może też zgłosić wniosek o wyłączenie siebie lub wykluczenie 

innego członka Rady z dyskusji i oceny danej operacji, jeśli ma on przekonanie o tym, że sam lub 

dany członek Rady nie będzie obiektywny w tej dyskusji i ocenie. Przewodniczący poddaje pod 

głosowanie Rady taki wniosek. Nie można w ten sposób wykluczyć z dyskusji i głosowania nad 

daną operacją więcej niż połowy członków Rady.  

 

§23 

 

1. Ocena wniosków poprzez wypełnienie kart do oceny operacji obejmuje: 

1. głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR 

2. ocena operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

 

§24 

1. Ocena zgodności operacji z LSR odbywa się w głosowaniu jawnym.  

2. Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności osoba wyznaczona do prowadzenia 

posiedzenia Rady odczytuje kolejne punkty karty oceny zgodności operacji z LSR.  

3. Po odczytaniu każdego z punktów karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący Rady 

lub w przypadku jego nieobecności osoba wyznaczona do prowadzenia posiedzenia Rady 

zarządza głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodna bądź niezgodną z LSR.  

4. Operację uznaje się za zgodną  z LSR jeżeli w wyniku głosowania uznano, iż operacja jest zgodna 

w co najmniej w jednym z wszystkich punktów kart oceny zgodności operacji z LSR.  

5. Operacja jest zgodna z punktem karty zgodności z LSR, wówczas gdy, w głosowaniu jawnym, za 

uznaniem operacji za zgodną z LSR głosowała bezwzględna większość członków Rady (50% +1 

głos).  

6. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Członek Rady 

 

§25 

1. Ocena operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnieniu karty oceny operacji 

według kryteriów lokalnych.  

2. Każda strona karty oceny operacji według kryteriów lokalnych musi być opieczętowana pieczęcią 

LGD i  podpisana przez prowadzącego posiedzenie Rady. 

3. Głos uznaje się za ważny tylko wówczas, gdy wszystkie pola na karcie zostały uzupełnione 

zgodnie z instrukcją wypełniania karty, stanowiącą załącznik do regulaminu Rady.  

4. Przed przystąpieniem do sumowania wyników głosowania członkowie komisji skrutacyjnej są 

zobowiązani do przeliczenia sumy punktów, na każdej poprawnie wypełnionej i oddanej karcie.  

5. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełniania karty, komisja skrutacyjna 

wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień braków. W 

trakcie wyjaśnień członek Rady może dokonywać wpisów na karcie- stawiając przy tym swój 

podpis.  

6. Jeżeli po dokonaniu uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie uzupełnienia, zostaje uznana 

za głos nieważny.  

7. Oceny punktowe z każdej karty oceny według kryteriów lokalnych sumuje się i dzieli przez liczbę 

członków Rady biorących udział w głosowaniu.  

8. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Członek Rady.  



9. Na podstawie wyników oceny sporządza się listę operacji wybranych oraz listę operacji 

niewybranych do finansowania. 

 

§26 

 

1. Decyzja Rady o wyniku oceny każdej operacji podejmowana jest w formie uchwały. 

2. Treść uchwały o wyniku oceny operacji musi zwierać: 

a. informację o wnioskodawcy ( imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania,   

b. adres, siedzibę, PESEL, regon, NIP) 

c. tytuł operacji / cel operacji 

d. kwotę operacji o jaką ubiegał się wnioskodawca,  

e. wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR 

f. wynik oceny według kryteriów lokalnych LGD 

3. Listę rankingową tworzy się wyłącznie z operacji, które są zgodne z LSR, wg ilości punktów 

otrzymanych w wyniku oceny według kryteriów lokalnych LGD  

4. Operacje, które zostały umieszczone na liście rankingowej i uzyskały więcej niż 60% punktów 

zostają wybrane do finansowania, według kolejności na liście i dostępności środków w danym 

naborze.  

5. Lista projektów wybranych do finansowania jest ogłaszana w formie uchwały Rady, której treść 

powinna zawierać: 

a. listę rankingową wniosków, która zawiera nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu / cel 

operacji, numer projektu, kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca; 

b. dostępność środków LGD w ramach rozpatrywanego naboru. 

6. Lista projektów nieprzyjętych do dofinansowania jest ogłaszana w formie uchwały Rady, której 

treść powinna zawierać listę rankingową wniosków nieprzyjętych do dofinansowania, która 

zawiera nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu / cel operacji, numer projektu oraz kwotę pomocy o 

jaką ubiegał się wnioskodawca; 

7.  W sytuacji, gdy w wyniku oceny wnioski uzyskały identyczną liczbę punktów, a limit środków 

przewidziany w danym naborze nie pozwala na wybór wszystkich operacji o kolejności na liście 

wybranych projektów decyduje w pierwszej kolejności krótszy termin realizacji operacji. W  

przypadku, gdy ww. wnioski będą zawierały taki sam termin realizacji operacji o kolejności na 

liście projektów wybranych decyduje termin wpływu wniosku do LGD o ile mieszczą się one w 

limicie środków przewidzianych w danym naborze.   

8.  Uchwały Rady stają się prawomocne z chwilą upływu terminu do wniesienia odwołań. 
 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Dokumentacja z posiedzeń Rady 

 

§ 27 

1. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.  

2. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole posiedzenia.  

3. Z każdego głosowania dokonywanego przez wypełnienie kart do oceny projektu komisja 

skrutacyjna sporządza protokół, w którym zawarte są informacje o przebiegu  i wynikach 

głosowania. Karty oceny projektu, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do 

protokołu komisji skrutacyjnej z tego głosowania.  

4. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać: 

1) skład osobowy komisji skrutacyjnej,  

2) określenie przedmiotu głosowania,  

3) określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, 

ilości oddanych głosów ważnych i nieważnych,  

4) wyniki głosowania,  

5) podpisy członków komisji skrutacyjnej.  

 



§ 28 

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, na który składają się: cyfry rzymskie, oznaczające 

numer kolejny posiedzenia od początku realizacji osi 4. Leader, łamane przez numer kolejny 

uchwały od początku realizacji osi 4. Leader zapisany cyframi arabskimi, łamane przez dwie 

ostatnie cyfry roku.  

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu.  

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

przekazuje Zarządowi. 

 

§ 29 

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 3 dni po odbyciu posiedzenia  

i wykłada do wglądu w Biurze LGD na okres 7 dni w celu umożliwienia członkom Rady 

wniesienia ewentualnych poprawek w jego treść.  

2. Wniesioną poprawkę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Przewodniczący Rady. Jeżeli 

Przewodniczący nie uwzględni poprawki, poprawkę poddaje się pod głosowanie na następnym 

posiedzeniu Rady, która decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek.  

3. Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu 

przewidzianej w ust: 1 i 2, Przewodniczący obrad podpisuje protokół. 

4. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana  

w Biurze LGD.  

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Wyłączenie Członków Rady 

 

§ 30 

Każdy z Członków Rady na pierwszym posiedzeniu dotyczącym kolejnego naboru wniosków, po 

zapoznaniu się z listą wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie, jest zobowiązany do 

wypełnienia deklaracji poufności i bezstronności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu i złożenia jej do Przewodniczącego Rady, który dołącza je do protokołu z posiedzenia 

Rady. 

 

§ 31 

1. Jeżeli Członek Rady pozostaje z wnioskodawcą w pewnych formalnych lub nieformalnych 

zależnościach, uzasadniających wątpliwość co do jego bezstronności w procesie oceny i wyboru, 

składa zamiast deklaracji poufności i bezstronności dotyczącej ocenianego projektu stosowne 

oświadczenie wraz z prośbą o wyłączenie z oceny i głosowań dotyczących projektu danego 

wnioskodawcy. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Po złożeniu pisemnej prośby o wyłączenie z oceny i głosowań dotyczących projektu danego 

wnioskodawcy Członek Rady jest zobowiązany do automatycznego wstrzymania się od tych 

czynności. 

 

§ 32 

1. W wypadku braku dobrowolnego wyłączenia się z oceny i głosowań dotyczących projektu danego 

wnioskodawcy Rada, na wniosek jednego z Członków Rady (po przedstawieniu realnych 

przesłanek, rzetelnie uzasadniających istnienie potencjalnego „konfliktu interesów”), ma 

możliwość w drodze głosowania wykluczenia Członka Rady z oceny i głosowań dotyczących 

projektu danego wnioskodawcy. 

2. Do wykluczenia Członka Rady w drodze głosowania potrzebna jest bezwzględna większość 

głosów. 

 

§ 33 



1. Przewodniczący Rady ma obowiązek na początku każdego posiedzenia poświęconego selekcji 

projektów, przypomnieć Członkom Rady o obowiązku automatycznego, dobrowolnego 

wyłączania się Członków Rady z głosowań dotyczących projektów wnioskodawców, z którymi są 

w formalnych lub nieformalnych zależnościach. 

2. Przewodniczący Rady ma obowiązek na początku każdego posiedzenia poświęconego selekcji 

projektów przypomnieć o możliwości ewentualnego wyłączenia członka Rady w drodze 

głosowania Rady, przeprowadzonego po przedstawieniu realnych przesłanek, rzetelnie 

uzasadniających istnienie potencjalnego „konfliktu interesów”. 

 

§ 34 

Dobrowolne wyłączenie się lub wykluczenie Członka Rady nie dotyczy głosowania w sprawie 

ogłoszenia listy projektów wybranych do finansowania. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Odwołanie od decyzji Rady 

 

§ 35 

1. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady w terminie 7  dni 

kalendarzowych od otrzymania pisemnej informacji o wyniku głosowania Rady. 

2. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny  

w siedzibie Biura LGD.    

3. Odwołanie to będzie miało postać wniosku do Rady o ponowne rozpatrzenie wniosku  

o dofinansowanie operacji na kolejnym posiedzeniu Rady. 

4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji będzie musiał być 

szczegółowo uzasadniony.  

5. Jedynym organem uprawnionym do rozpatrzenia takiego wniosku jest Rada. 

6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku gdy: 

1) będzie wniesiony po upływie ww. terminu 7 dni kalendarzowych;  

2) będzie wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący wnioskodawcą, 

którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie;  

3) nie będzie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we 

wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji. 

7. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji członkowie Rady 

będą rozpatrywali wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i 

tylko w tych jego elementach, których dotyczyć będzie uzasadnienie podane przez 

wnioskodawcę.   

8. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyska liczbę 

punktów, która kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze zyska 

prawo dofinansowania w ramach dostępnych środków. 

9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji będzie mógł 

zostać złożony tylko jeden raz.   

10. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany  

niezwłocznie po posiedzeniu Rady, na którym wniosek zostanie rozpatrzony. 

 

ROZDZIAŁ X 

Przepisy porządkowe i końcowe 

 

§ 36 

1. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów LGD.  

2. Koszty działalności Rady ponosi LGD. 

3. Regulamin został uchwalony na czas nieoznaczony. 

 

 

§ 37 



1. Zmiana kryteriów oceny może być dokonana w formie zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. Propozycje zmian kryteriów oceny przedstawia Radzie Fundacji Zarząd, na wniosek lub z własnej 

inicjatywy. 

3. Każda propozycja zmian kryteriów oceny powinna zawierać uzasadnienie oraz proponowany 

zakres zmian. 

 

§ 38 

Regulamin został uchwalony przez Radę Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w dniu 23.01.2009 r. i wchodzi w 

życie z chwilą jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 1  

 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

Imię i nazwisko oceniającego:……………………………………………………………………………. 

Numer i tytuł operacji / cel operacji 

……………………………………………………………………………………… 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i 

nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o 



dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o 

udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny tej 

operacji, 

 przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia niniejszego posiedzenia nie pozostawałem/łam w 

stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie ani nie byłem/łam 

członkiem osoby prawnej, ani jej władz ubiegającej się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia 

takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego 

komisji i wycofania się z oceny tej operacji, 

 nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku 

stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny tej operacji, 

 zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z 

posiadaną wiedzą, 

 zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych 

informacji, 

 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów 

ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako 

rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie 

powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii 

jakichkolwiek pisemnych informacji. 

 

Łomża, dnia …….-…………….-20……r                           ………………………………………………… 

         PODPIS  

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 2  

 

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

Imię i nazwisko oceniającego:……………………………………………………………………………. 

Numer i tytuł operacji / cel operacji 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ OCENIAJĄCEGO 

 

 

 



Po zapoznaniu się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Sąsiedzi” oraz dokumentacją dotyczącą 

przedmiotowej operacji oświadczam, iż zachodzą przesłanki uzasadniające wątpliwości, co do mojej 

bezstronności w procesie oceny i wyboru przedmiotowej operacji. Dlatego zwracam się z prośną o wyłączenie 

mnie z procesu oceny przedmiotowej operacji. 

 

 

 

 

Łomża, dnia …….-…………….-20……r                           ………………………………………………… 

         PODPIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 3/1  

 

 
 

Karta oceny zgodności operacji z LSR 
 

 

DZIAŁANIE PROW 

2007-2013  

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

 Odnowa i rozwój wsi 

 Małe projekty 

 

Imię i Nazwisko Członka Rady Decyzyjnej  

 

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

NUMER WNIOSKU: 

 

………………………………………..... 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

……………………………………………………………………………………........ 

TYTUŁ  

WNIOSKOWANEJ OPERACJI / CEL 

OPERACJI: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

1. Zgodność projektu / operacji z celami ogólnymi LSR? 
Cel 1. Aktywizacja społeczno – gospodarcza obszaru LGD  tak       nie 

Cel 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku  tak       nie 



2. Zgodność projektu / operacji z celami szczegółowymi LSR? 
Cel pośredni 1.1. Wzrost integracji społecznej na obszarze LGD  

Cel pośredni 1.2. Wzrost kompetencji mieszkańców LGD  

Cel pośredni 1.3. Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców LGD  
Cel pośredni 2.1. Poprawa jakości życia mieszkańców przez rozwój oferty publicznej 

Cel pośredni 2.2. Poprawa życia mieszkańców LGD przez rozwój i poprawę infrastruktury  

 tak       nie 

 tak       nie 

 tak       nie 

 tak       nie 

 tak       nie 

3. Zgodność projektu / operacji z przedsięwzięciami LSR? 
Przedsięwzięcie 1. Aktywność i rozwój,  tak       nie 

Przedsięwzięcie 2. Wieś przyjazna i gościnna.  tak       nie 

          Data …..-…….-……………. 
Podpis oceniającego: 

……………………………………………………… 

 

 
           
 

Data 

 
 

…..-…….-……………. 

Podpis Przewodniczącego Rady  
 

……………………………………………………… 

 
Instrukcja: 
Kartę należy wypełnić czytelnie, zaznaczając odpowiedzi „tak” lub „nie” zgodnie z rzeczywistością 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3/2 

 
 

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów 
 

 

 

DZIAŁANIE PROW 

2007-2013  
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

NUMER WNIOSKU: 

 

………………………………………....

. 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

……………………………………………………………………………………........ 

TYTUŁ  

WNIOSKOWANEJ OPERACJI / 

CEL OPERACJI: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

CZŁONKA RADY DECYCYJNEJ 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji 
Możliwa liczba punktów 
(Instrukcja wypełnienia) 

Przyznane 

punkty 

 

Uwagi 

Wnioskodawca posiada doświadczenie 
w  realizacji projektów pomocowych 

 3 zrealizowane projekty – 3 pkt 

 2 zrealizowane projekty – 2 pkt 

 1 zrealizowany projekt – 1 pkt 

 brak doświadczenia – 0 pkt 

  
 

 

 

Powiązanie z analizą SWOT  projekt jest kompatybilny z co 

najmniej 1 uwarunkowaniem 

określonym w Analizie SWOT – 2 
pkt 

 brak powiązań ze SWOT – 0 pkt 

  

 

 
 

Realizacja operacji przyczyni się do 
osiągnięcia przyjętych w LSR 

 3 wskaźniki – 3 pkt 

 2 wskaźniki – 2 pkt 

  



wskaźników osiągnięć  1 wskaźnik – 1 pkt 

 0 wskaźników – 0 pkt. 

Operacja zakłada wykorzystanie 
lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych 

 projekt oparty na dziedzictwie 
historycznym, kulturowym, 

architektonicznym, tradycji, 
produktach lokalnych – 5 pkt.  

 projekt niezwiązany z lokalną 

historią, tradycją, kulturą, 
zabytkami, produktami lokalnymi – 

0 pkt.  

  

Korzystanie z usług doradczych 
pracowników Biura  LGD przy pisaniu 

wniosku.   

-      Wnioskodawca korzystał z usług  
        doradczych pracowników biura  

        LGD -  4 pkt 

-      Wnioskodawca nie korzystał z usług  
       doradczych pracowników  Biura  

       LGD  - 0 pkt 

  

SUMA PUNKTÓW   

Operacja otrzymała minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji 
przez LGD (minimum 60% punktów ) 

   TAK 

    NIE 

           

Data 

 

…..-…….-……………. 

 

Podpis oceniającego: 

……………………………………………………… 

 

           

 

Data 

 

 

…..-…….-……………. 

Podpis Przewodniczącego Rady  

 

……………………………………………………… 

 

Instrukcja: Kartę należy wypełnić czytelnie, przyznając punkty zgodnie z wskazanymi limitami oraz dołączyć uwagi uwierzytelniające liczbę 

przyznanych punktów 

 
 

Załącznik nr 3/3 

 
 
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów 

 

 

 

DZIAŁANIE PROW 

2007-2013  
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

NUMER WNIOSKU: 

 

……………………………………….... 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

……………………………………………………………………………………........ 

TYTUŁ  

WNIOSKOWANEJ OPERACJI / 

CEL OPERACJI: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

CZŁONKA RADY DECYCYJNEJ 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji 
Możliwa liczba punktów 

(Instrukcja wypełnienia) 

Przyznane 

punkty 
 

Uwagi 

Wnioskodawca posiada doświadczenie 

w  realizacji projektów pomocowych 
 3 zrealizowane projekty – 3 pkt 

 2 zrealizowane projekty – 2 pkt 

 1 zrealizowany projekt – 1 pkt 

 brak doświadczenia – 0 pkt 

  

 

 
 

Powiązanie z analizą SWOT  projekt jest kompatybilny z co 

najmniej 1 uwarunkowaniem 
określonym w Analizie SWOT – 2 

pkt 

 brak powiązań ze SWOT – 0 pkt 

  

 

 
 

Realizacja operacji przyczyni się do 

osiągnięcia przyjętych w LSR 

wskaźników osiągnięć 

 3 wskaźniki – 3 pkt 

 2 wskaźniki – 2 pkt 

 1 wskaźnik – 1 pkt 

 0 wskaźników – 0 pkt. 

  

Utworzone miejsca pracy  3 miejsca pracy – 3 pkt 

 2 miejsca pracy – 2 pkt 

  



 1 miejsce pracy – 1 pkt 

 0 miejsc pracy – 0 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie 
lokalnych zasobów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych 

 projekt oparty na dziedzictwie 
historycznym, kulturowym, 

architektonicznym, tradycji, 
produktach lokalnych – 5 pkt.  

 projekt niezwiązany z lokalną 

historią, tradycją, kulturą, 
zabytkami, produktami lokalnymi – 

0 pkt.  

  

Korzystanie z usług doradczych 
pracowników Biura  LGD przy pisaniu 

wniosku.   

-      Wnioskodawca korzystał z usług  
        doradczych pracowników biura  

        LGD -  4 pkt 

-      Wnioskodawca nie korzystał z usług  
       doradczych pracowników  Biura  

        LGD  - 0 pkt 

  

SUMA PUNKTÓW   

Operacja otrzymała minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji 
przez LGD (minimum 60% punktów ) 

   TAK 

    NIE 

SUMA PUNKTÓW   

           

Data 

 

…..-…….-……………. 

 

Podpis oceniającego: 
……………………………………………………… 

 

           

 
Data 

 

 
…..-…….-……………. 

Podpis Przewodniczącego Rady  

 
……………………………………………………… 

 

Instrukcja: Kartę należy wypełnić czytelnie, przyznając punkty zgodnie z wskazanymi limitami oraz dołączyć uwagi uwierzytelniające liczbę 

przyznanych punktów 

Załącznik nr 3/4  

 

 
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów 

 

 

 

DZIAŁANIE PROW 

2007-2013  
Odnowa i rozwój wsi 

NUMER WNIOSKU: 

 

………………………………………..... 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

……………………………………………………………………………………........ 

NAZWA / TYTUŁ  

WNIOSKOWANEJ OPERACJI: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

CZŁONKA RADY DECYCYJNEJ 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji 
Możliwa liczba punktów 
(Instrukcja wypełnienia) 

Przyznane 

punkty 

 

Uwagi 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w  
realizacji projektów w zakresie odnowy i 

rozwoju wsi 

3 zrealizowane projekty – 3 pkt 
2 zrealizowane projekty – 2 pkt 

1 zrealizowany projekt – 1 pkt 

brak doświadczenia – 0 pkt 

  
 

 

 

Powiązanie z analizą SWOT projekt jest kompatybilny z co 

najmniej 1 uwarunkowaniem 

określonym w Analizie SWOT – 2 
pkt 

brak powiązań ze SWOT – 0 pkt 

  

 

 
 

W realizację operacji włączeni są partnerzy  2 i więcej partnerów – 2 pkt 

1 partner - 1 pkt 
brak partnera – 0 pkt 

  

 

Realizacja operacji przyczyni się do 

osiągnięcia przyjętych w LSR wskaźników 
osiągnięć 

3 wskaźniki – 3 pkt 

2 wskaźniki – 2 pkt 
1 wskaźnik – 1 pkt 

0 wskaźników – 0 pkt. 

  

Operacja jest powiązana/komplementarna z 

innymi projektami realizowanymi na Powiązanie z 2 projektami – 2 pkt 
  



obszarze wdrażania LSR  
Powiązanie z 1 projektem – 1 pkt 

Brak powiązań – 0 pkt 

Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych 

zasobów przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych 

projekt oparty na dziedzictwie 

historycznym, kulturowym, 
architektonicznym, tradycji, 

produktach lokalnych – 1 pkt.  

projekt niezwiązany z lokalną 
historią, tradycją, kulturą, 

zabytkami, produktami lokalnymi – 

0 pkt.  

  

Korzystanie z usług doradczych 
pracowników Biura  LGD przy pisaniu 

wniosku.   

Wnioskodawca korzystał z usług 
doradczych pracowników biura   

LGD -  4 pkt 
Wnioskodawca nie korzystał z 

usług doradczych pracowników  

Biura  LGD  - 0 pkt 
 

        

 

  

SUMA PUNKTÓW   

Operacja otrzymała minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji 
przez LGD (minimum 60% punktów ) 

   TAK 

    NIE 

SUMA PUNKTÓW   

           

Data 

 

…..-…….-……………. 

 

Podpis oceniającego: 
……………………………………………………… 

 
           

 

Data 

 

 

…..-…….-……………. 

Podpis Przewodniczącego Rady  

 

……………………………………………………… 

Instrukcja: 

Kartę należy wypełnić czytelnie, przyznając punkty zgodnie z wskazanymi limitami oraz dołączyć uwagi uwierzytelniające liczbę 

przyznanych punktów 

Załącznik nr 3/5 
 

 
 
Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów 

 

 

 

DZIAŁANIE PROW 

2007-2013  
Małe projekty 

NUMER WNIOSKU: 

 

………………………………………..... 

IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: 

 

……………………………………………………………………………………........ 

NAZWA / TYTUŁ  

WNIOSKOWANEJ OPERACJI: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

CZŁONKA RADY DECYCYJNEJ 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji 
Możliwa liczba punktów 

(Instrukcja wypełnienia) 

Przyznane 

punkty 
 

Uwagi 

Wnioskodawca ma doświadczenie w 

realizacji projektów 

3 zrealizowane projekty – 3 pkt 

2 zrealizowane projekty – 2 pkt 

1 zrealizowany projekt – 1 pkt 
brak doświadczenia – 0 pkt 

  

 

 
 

Powiązanie z analizą SWOT projekt jest kompatybilny z co 

najmniej 1 uwarunkowaniem 
określonym w Analizie SWOT – 2 

pkt 

brak powiązań ze SWOT – 0 pkt 

  

 
 

 

W realizację operacji włączeni są partnerzy  2 i więcej partnerów z różnych 
sektorów – 4 pkt 

2 i więcej partnerów – 2 pkt 

1 partner - 1 pkt 
brak partnera – 0 pkt 

  
 



Realizacja operacji przyczyni się do 

osiągnięcia przyjętych w LSR wskaźników 

osiągnięć 

3 wskaźniki – 3 pkt 

2 wskaźniki – 2 pkt 

1 wskaźnik – 1 pkt 

0 wskaźników – 0 pkt. 

  

Wnioskowana kwota pomocy do 20 tys. PLN – 5 pkt 

powyżej 20 tys. PLN – 0 pkt 

  

Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczy  

 

co najmniej 3 miejscowości– 3 pkt 

2 miejscowości  – 2 pkt 
1 miejscowości – 1 pkt 

  

Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych 

zasobów przyrodniczych, historycznych, 
kulturowych 

projekt oparty na dziedzictwie 

historycznym, kulturowym, 
architektonicznym, tradycji, 

produktach lokalnych – 1 pkt.  

 
projekt niezwiązany z lokalną 

historią, tradycją, kulturą, 

zabytkami, produktami lokalnymi – 
0 pkt.  

  

Korzystanie z usług doradczych 

pracowników Biura  LGD przy pisaniu 
wniosku.   

Wnioskodawca korzystał z usług 

doradczych pracowników biura 
LGD -  4 pkt 

 Wnioskodawca nie korzystał z 

usług  doradczych pracowników  
Biura LGD  - 0 pkt  

 

  

SUMA PUNKTÓW   

Operacja otrzymała minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji 
przez LGD (minimum 60% punktów ) 

   TAK 

    NIE 

          Data …..-…….-……………. Podpis oceniającego: 

……………………………………………………… 

 
           

 
Data 

 

 
…..-…….-……………. 

Podpis Przewodniczącego Rady  

 
……………………………………………………… 

Instrukcja: 

Kartę należy wypełnić czytelnie, przyznając punkty zgodnie z wskazanymi limitami oraz dołączyć uwagi uwierzytelniające liczbę 

przyznanych punktów 

 

 

 


