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REGULAMIN 
Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 

„Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1  

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju  
– T.U.R” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. 
 

§ 2 
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a) LGD – oznacza Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia 
Rozwoju – T.U.R”; 

b) LSR – Lokalna Strategia Rozwoju; 
c) Rada – oznacza organ decyzyjny LGD; 
d) Regulamin – oznacza Regulamin Rady; 
e) Walne Zebranie Członków – oznacza Walne Zebranie Członków LGD; 
f) Zarząd – oznacza Zarząd LGD; 
g) Prezesa Zarządu – oznacza Prezesa Zarządu LGD; 
h) Biuro – oznacza biuro LGD. 

 
§ 3 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia, 
które mają być realizowane w ramach LSR, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia 
Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. 
 

ROZDZIAŁ II 
Członkowie Rady 

 
§ 4 

1. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków LGD i muszą spełniać 
warunki określone w § 20 ust. 6 i 7 Statutu LGD. 

2. Skład Rady LGD zapewnia utrzymanie zasady sektorowości, zgodnie z § 20 ust.3 
Statutu LGD.  

3. Rada LGD jest reprezentowana przez sektory publiczny, gospodarczy, NGO, 
mieszkańców, przy czym sektor publiczny nie może przekroczyć 30% składu Rady. 

4. Żaden z członków Rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli 
wewnętrznej LGD, zarządu LGD lub pracownikiem LGD. 

 
§ 5 

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady  
oraz organizowanych przez biuro LGD szkoleniach.  

2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia  
o  tym fakcie przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady za pośrednictwem 
biura LGD, podając przyczynę nieobecności.   
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3. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału  
w posiedzeniu Rady uważa się: 

a) chorobę albo konieczność opieki nad chorym, 
b) podróż służbową, 
c) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.  

4. Członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą 
udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami 
prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo 
pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego 
pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach rady jest niedopuszczalne. 

5. Przed przystąpieniem do oceny wniosków, każdy członek Rady LGD zobowiązany jest 
przystąpić do testu sprawdzającego wiedzę związaną z procedurą wyboru operacji, 
kryteriami oceny oraz znajomością Lokalnej Strategii Rozwoju. Test organizowany 
jest i przeprowadzany przez Biuro LGD przed pierwszym posiedzeniem Rady  
i każdorazowo w wyniku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji 
konkursowej. Udział w teście jest obligatoryjny.  

6. Członek Rady, w przypadku uporczywego i systematycznego uchylania się  
od obowiązku określonego w ust. 1, a także w razie powtarzalnego dokonywania 
oceny wniosków w sposób sprzeczny z obowiązującymi kryteriami oceny  
lub dokonywania oceny, w wyniku której istnieje konieczność dokonywania 
powtórnej oceny wniosków, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej  
w niniejszym paragrafie.  

7. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek członków Rady LGD  
lub Dyrektora Biura LGD. 

8. Karami dyscyplinarnymi są: 
a) upomnienie; 
b) nagana; 
c) odwołanie z pełnienia funkcji członka Rady LGD. 

9. O wymierzeniu kary dyscyplinarnej członkowi Rady LGD, z wyjątkiem kary odwołania 
z pełnienia funkcji członka Rady LGD, decyduje Rada LGD w formie uchwały  
o wymierzeniu kary dyscyplinarnej. W głosowaniu w sprawie wymierzenia kary 
dyscyplinarnej nie uczestniczy osoba, której sprawa dotyczy.  

10. Członkowi Rady ukaranemu w myśl ust. 9 przysługuje prawo wniesienia odwołania 
do Walnego Zebrania.  

11. Kara odwołania z pełnienia funkcji członka Rady LGD wymierzana jest przez Walne 
Zebranie na zasadzie określonej w § 20 ust. 8 pkt e) Statutu Stowarzyszenia.   

 
§ 6 

1. Każdy członek Rady zobowiązany jest do złożenia deklaracji bezstronności, celem 
wyeliminowania okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość, co do jego 
bezstronności podczas wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia oraz podczas 
trwania procedury odwoławczej. 

2. Członkowie Rady LGD nie mogą brać udziału przy ocenie i wyborze operacji w sytuacji 
konfliktu interesów (braku bezstronności). Konflikt interesów występuje w sytuacji, 
kiedy oceniający jest: 

a) wnioskodawcą w danym projekcie; 
b) reprezentuje jednego z wnioskodawców w danym projekcie; 
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c) pomiędzy oceniającym a wnioskodawcą zachodzi bezpośredni stosunek 
służbowy lub stosunek służbowy poprzez firmy powiązane, przy czym 
stosunek powiązania ocenia się na podstawie właściwych przepisów prawa 
UE; 

d) pomiędzy oceniającym a wnioskodawcą istnieje stosunek pokrewieństwa, 
powinowactwa lub inny stosunek określony w Kodeksie rodzinnym  
i opiekuńczym; 

e) oceniający pozostaje z jakimkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, który budzi uzasadnione wątpliwości co do jego 
bezstronności - nie dotyczy operacji własnych realizowanych przez LGD. 

3. Na podstawie deklaracji bezstronności biuro LGD prowadzi rejestr interesów 
członków Rady. 
 

§ 7 
Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w Posiedzeniach, podczas których 
odbywa się ocena operacji, w wysokości: 

a) Przewodniczący Rady – 200,00 zł brutto; 
b) Zastępca Przewodniczącego – 150,00 zł brutto; 
c) Członek Rady – 100,00 zł brutto. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
Przewodniczący Rady 

 
§ 8 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.  
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia, organizuje pracę Rady i przewodniczy 
posiedzeniom Rady.  

2. W przypadku niemożności wypełnienia postanowień ust. 1 przez Przewodniczącego, 
jego obowiązki pełni Zastępca. 

3. Pełniąc swą funkcję Przewodniczący Rady współpracuje z Zarządem i Biurem LGD. 
 

 
ROZDZIAŁ IV 

Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady 
 

§ 9 
1. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru 

wniosków prowadzonego przez LGD. 
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając miejsce, termin  

i porządek posiedzenia z Zarządem i Biurem LGD.  
3. W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia Przewodniczący Rady może zwołać 

posiedzenie trwające dwa lub więcej dni. 
4. Poprzez zwołanie posiedzenia rozumie się wysłanie najpóźniej 7 dni przed terminem 

posiedzenia Rady do wszystkich członków, listem poleconym lub doręczenie w inny 
skuteczny sposób pisma zawierającego zawiadomienie o posiedzeniu Rady  
wraz z jego porządkiem. 
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5. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie,  
w szczególności osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku 
posiedzenia. 

 
ROZDZIAŁ V 

Posiedzenia Rady 
 

§ 10 
1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność 

podpisem na liście obecności. 
2. Prawomocność posiedzenia wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady. 
3. Dla prawomocności podejmowanych uchwał ani władze publiczne, ani żadne z grup 

interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % praw głosu na poziomie podejmowania 
decyzji.   

4. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez Członka Rady wymaga poinformowania  
o tym fakcie Przewodniczącego obrad. 

5. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD.  
 

 
§ 11 

1. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. 
2. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków 

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

3. W razie braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając 
równocześnie nowy termin posiedzenia. 

4. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło 
się. 

 
§ 12 

1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przeprowadza wybór dwóch 
sekretarzy posiedzenia, zwanych dalej Komisją Regulaminową, którym powierza się 
kontrolę quorum, dokumentowanie przebiegu i wyników posiedzenia Rady LGD. 

2. Po wyborze sekretarzy posiedzenia 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. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 
a) omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 

prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji  
do finansowania oraz o kwocie wsparcia, 

b) złożenie oświadczeń o bezstronności, 
c) wolne głosy, wnioski i zapytania. 

5. Przewodniczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym  
przez Radę. 
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§ 13 
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. 
4. Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej 

aktualnie rozpatrywaną operację, przedstawicielowi Zarządu, a następnie pozostałym 
dyskutantom według kolejności zgłoszeń. 

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 głosowania, na przykład przygotowania poprawek 
w projekcie uchwały lub innym rozpatrywanym dokumencie. 

 
 

§ 14 
Wybór operacji do finansowania przez członków Rady odbywa się zgodnie z procedurami 
naborów i oceny operacji zawartymi w Regulaminach:  

a) Regulamin ustanawiający procedurę naborów i oceny operacji składanych  
przez podmioty inne niż LGD do finansowania w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju  
2016-2023; 

b) Regulamin ustanawiający procedurę naborów i oceny operacji w ramach 
wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii 
Rozwoju 2016-2023; 

c) Regulamin ustanawiający procedurę naborów i oceny operacji własnych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej 
Unii Rozwoju – T.U.R. 2016-2023. 

 

ROZDZIAŁ VI 
Głosowanie 

 
§ 15 

1. Po zapoznaniu się z operacją, Przewodniczący zarządza dyskusję i udziela głosu 
członkom Rady w przedmiocie sprawy.  

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania 
zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze statutu LGD oraz niniejszego 
regulaminu. 

 
 

§ 16 
1. Wszystkie głosowania Rady są jawne. 
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2. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwały Rady, zwykłą większością głosów, 
poprzez podniesienie ręki za wyjątkiem oceny merytorycznej – jakościowej, która 
odbywa się poprzez przyznanie przez poszczególnych członków Rady punktacji, w 
odniesieniu do omawianego kryterium oceny jakościowej i odnotowanie tego faktu 
przez Komisję Regulaminową na karcie oceny. 

3. W głosowaniu poprzez podniesienie ręki Komisja Regulaminowa oblicza głosy „za”, 
głosy „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”, po czym informuje członków Rady  
o wynikach głosowania. 

4. W przypadku oceny merytorycznej – jakościowej Komisja Regulaminowa zlicza 
przyznane przez członków Rady punkty, oblicza średnią dla danego kryterium. 
Iloczyn średniej liczby punktów uzyskanych przez operację w danym kryterium i jego 
wagi stanowi wynik, który Komisja Regulaminowa odnotowuje na karcie oceny,  
a następnie dokonuje podsumowania przyznanych punktów i przedstawia je 
członkom rady.  

5. Komisja Regulaminowa po przedstawieniu wyników głosowania odnotowuje je  
w protokole i sporządza projekty uchwał.  

6. Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie z zachowaniem zasad 
bezstronności oraz przeprowadza głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie 
wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.   

7. Przewodniczący Rady odczytuje projekty uchwał dotyczące poszczególnych operacji 
rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, a następnie przeprowadza głosowanie. 

8. Wynik głosowania jest pozytywny jeżeli większość głosów opowiedziała się za jego 
przyjęciem. 

 
§ 17 

1. O przyznaniu pomocy na realizację operacji decyduje suma uzyskanych punktów, 
która to stanowi podstawę umieszczenia operacji na liście operacji wybranych  
i niewybranych. 

2. W sytuacji, gdy wnioski mają taką samą liczbę punktów na liście operacji wybranych, 
o kolejności zamieszczenia ich na liście, decyduje liczba uzyskanych punktów  
w kryteriach strategicznych zgodnie z przyjętymi regulaminami dla danego typu 
operacji. 

 
ROZDZIAŁ VII 

Dokumentacja z posiedzeń Rady 
 

§ 18 
1. Wyniki oceny utrwalane są w postaci Kart Oceny. 
2. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się 

przebieg posiedzenia. 
3. Protokół Rady powinien zawierać w szczególności: 

a) skład osobowy Rady; 
b) określenie przedmiotu głosowania; 
c) określenie liczby osób obecnych, uprawnionych do głosowania, liczby biorących 

udział w głosowaniu, ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych, głosów  
za i przeciw, wstrzymujących się; 

d) wyniki głosowania; 
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e) wyłączenia członków Rady z głosowania; 
f) przyznane i obniżone kwoty wsparcia; 
g) dyskusję; 
h) podpis Przewodniczącego Rady, sekretarzy posiedzenia (Komisji Regulaminowej) 

oraz protokolanta. 
4. W celu umożliwienia członkom Rady wniesienia ewentualnych poprawek w treści 

dotyczącej dyskusji obrad, protokół z posiedzenia Rady sporządza się po zakończeniu 
procesu wyboru operacji bez zbędnej zwłoki i wykłada do wglądu w Biurze LGD  
na okres 2 dni, informując o tym fakcie członków Rady.  

5. Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu 
przewidzianej w ust. 4, Przewodniczący Rady, sekretarze i protokolant podpisują 
protokół. 

6. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana  
w Biurze LGD. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu 
wszystkim zainteresowanym.  

 
§ 19 

1. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał 
proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu, a w przypadku nieobecności 
jego Zastępca. 

 
§ 20 

Po zakończeniu czynności związanych z wyborem operacji Przewodniczący przekazuje 
dokumentację z posiedzenia dyrektorowi biura celem wypełnienia obowiązków 
wynikających z ustaw RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 0 rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, 
Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego 
wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020".  
 

ROZDZIAŁ VIII  
Wolne głosy, wnioski i zapytania 

 
§  21 

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady,  
a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 

2. 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.   

http://www.prow.umww.pl/attachments/category/24/Wytyczne%20nr%206_4_2017%20.pdf
http://www.prow.umww.pl/attachments/category/24/Wytyczne%20nr%206_4_2017%20.pdf
http://www.prow.umww.pl/attachments/category/24/Wytyczne%20nr%206_4_2017%20.pdf
http://www.prow.umww.pl/attachments/category/24/Wytyczne%20nr%206_4_2017%20.pdf
http://www.prow.umww.pl/attachments/category/24/Wytyczne%20nr%206_4_2017%20.pdf

