
UCHWAŁA nr 9/2008
Walnego Zgromadzenia Członków

Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej
z dnia 25 października 2008 r.

W sprawie zmian w statucie LGD

§ 1

Zmienia się dotychczasowe brzmienie  § 7 statutu i przyjmuje się tenże  § 7 w 
następującej treści:

§ 7

Sposoby realizacji celów 
Lokalna Grupa Działania realizuje swoje cele poprzez: 

1. realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. wybór  operacji  oraz  typowanie  i  opiniowanie  wniosków  o 

dofinansowanie  z  funduszy  strukturalnych,  Europejskiego  Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i projektów zgodnych z 
Lokalną Strategią Rozwoju,

3. wykonywanie  zadań  przewidzianych  dla  lokalnych  grup  działania 
zapisanych w Programie  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata  2007– 
2013;

4. wykonywanie  zadań  przewidzianych  dla  partnerstw  na  rzecz  wzrostu 
zatrudnienia i spójności społecznej zapisane w Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki na lata 2007–2013,

5. międzyregionalną  i  międzynarodową  współpracę  i  wymianę 
doświadczeń z Lokalnymi Grupami Działania, instytucjami publicznymi, 
organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu.

6. wydawanie książek 
7. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)  
8. wydawanie czasopism, gazet i wydawnictw periodycznych 
9. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
10.reprodukcję zapisanych nośników informacji 
11.pomoc  w  tworzeniu,  sprzedaży  i  promocji  produktów  lokalnych  i 

regionalnych
12.organizowanie porozumień organizatorów turystyki
13.promocję turystyczną regionu poprzez dostępne media i organizacje
14.promocję  aktywnego  uczestnictwa  ludności  w  życiu  społecznym  i 

rozwijanie więzi międzyludzkich



15.doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i 
zarządzania

16.działalność wspomagającą edukację
17.działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
18.działalność związaną  z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników
19.pomoc  w  przygotowaniu  dokumentów  i  wsparcie  organizacji 

pozarządowych i przedsiębiorców w prowadzeniu biura
20.działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów
21.pomoc w organizacji nauki języków obcych
22.pozaszkolne  formy  edukacji  artystycznej  i  sportowej  oraz  zajęć 

sportowych i rekreacyjnych
23.wspieranie działalności bibliotek, ośrodków kultury, archiwów, muzeów
24.nadawanie programów radiofonicznych i telewizyjnych
25. pozyskiwanie  funduszy  z  innych  dostępnych  źródeł  finansowania  na 

realizację celów statutowych

§ 2

W § 48 ust. a. skreśla się jego drugą część, po zmianach ustęp otrzymuje 
brzmienie:

a.dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi 

§ 3

Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Przewodniczący
      Walnego Zgromadzenia LGD  Walnego Zgromadzenia LGD   

        Anna Zając     Janusz T. Czarnogórski


