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Załącznik do Uchwały Zarządu RLGD „Opolszczyzna”  

nr 3/Z4/19 z dn. 30.04.2019r. 

 
     ZAŁĄCZNIK NR 1 DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR 
 

I.   Użyte sformułowania i skróty w niniejszej procedurze oznaczają: 
RLGD - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”; Rada - Rada (organ 
decyzyjny) RLGD,; Prezes Zarządu - Prezes Zarządu RLGD; Zarząd - Zarząd RLGD; LSR – Lokalna 
Strategia Rozwoju RLGD. 
II    
1.Aktualizacja LSR następuje na wniosek adresowany do Zarządu przez: 

1) członków RLGD, mieszkańców obszaru RLGD, pracowników Biura RLGD, którzy 
indywidualnie, grupowo, bądź łącznie w formie pisemnej, zwracają się do Zarządu RLGD; 

2) Prezesa Zarządu, jeśli ewaluacja prowadzona w latach: 2018, 2020, 2022 wykaże konieczność 
dokonania takich zmian lub w innym terminie, w razie zaistnienia takiej potrzeby 

składany osobiście bądź za pośrednictwem przesyłki poleconej do Biura RLGD ze wskazaniem, 
w jakim zakresie powinna nastąpić aktualizacja LSR wraz ze szczegółowym uzasadnieniem tych 
zmian. 

2.Nie spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 skutkuje nie rozpatrywaniem wniosku. 
III   
1. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w cz. II, ust. 1 Zarząd podejmuje uchwałę o 

przystąpieniu do aktualizacji LSR.  
2. Za pośrednictwem Biura publikuje propozycje zmian wynikające ze złożonego wniosku na 

stronie internetowej RLGD na czas 30 dni wraz ze wskazaniem formy składania uwag, opinii 
oraz dodatkowych propozycji zmian LSR przez osoby i podmioty. 

3. W razie potrzeb Zarząd może powierzyć przeprowadzenie procesu aktualizacji podmiotowi 
zewnętrznemu. 

4. Projekt aktualizowanej LSR jest poddany konsultacjom na przykład w szczególności podczas: 
a) spotkań otwartych; 
b) na stronie internetowej RLGD; 
c) udostępniania papierowej wersji LSR w Biurze. 

5. Ze złożonych wskazanych w ust. 1 uwag, propozycji dodatkowych zmian  i opinii Dyrektor Biura 
sporządza protokół i przedstawia Zarządowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
następnego po zakończeniu przyjmowania uwag. 

IV   
1. Zarząd RLGD podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nie uwag, dodatkowych propozycji zmian i 

opinii oraz podejmuje uchwałę o przyjęciu ostatecznej wersji aktualizowanej LSR.  
2. Tekst LSR, wraz ze zmianami o których mowa w punkcie 1 jest publikowany na stronie 

internetowej RLGD wraz z informacją o dalszym procesie zatwierdzania LSR przez Samorząd 
Województwa i Walnym Zebraniu Członków. o możliwości wniesienia uwag w ciągu 14 dni.  

V  
1. Zarząd RLGD przekazuje zaktualizowaną wersję LSR wraz z uchwałą, do Samorządu 

Województwa, celem akceptacji zmian lub wniesienia uwag.  
2. Po akceptacji zmian przez Samorząd Województwa (z uwzględnieniem ewentualnych uwag), 

Zarząd RLGD zwołuje Walne Zebranie Członków celem zaakceptowania zaktualizowanej treści 
LSR. 

3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o odrzuceniu bądź przyjęciu propozycji 
Zarządu w sprawie zmiany LSR. 

4. Po przyjęciu w formie uchwały zaktualizowanej LSR przez Walne Zebranie Członków, RLGD 
informuje Samorząd Województwa o akceptacji zmian LSR przez WZC. SW Samorząd 
Województwa przygotowuje następnie aneks do umowy ramowej. w sytuacjach opisanych w 
paragrafie 10 umowy ramowej.   
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3 . Data podpisania aneksu do umowy ramowej stanowi ostateczną datę wejścia w życie 
zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju 

 
 
VI   
 
1. W terminie do 7 dni od dnia następującego po dniu podjęcia uchwały, o której mowa w cz. V.3 
podpisania aneksu do umowy ramowej Dyrektor Biura publikuje nową wersję LSR na stronie 
internetowej RLGD. 
2. Przyjęta wersja LSR obowiązuje od następnego po terminie wskazanym w ust. 1 ogłoszonego 
naboru. 

 


