
-PROJEKT- 

 

Uchwała Nr XIV/63/2014 

Walnego Zebrania Członków 

Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” 

z dnia  15 maja 2014r. 
 

w sprawie: zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to 

         nie granica” i zatwierdzenia tekstu jednolitego. 

 

 

        Na podstawie § 16 ust. 2 pkt „a”  Statutu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 

granica” 

 

Walne Zebranie Członków 

u chw a l a  co następuje: 

 

§  1  

Dokonuje się zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 

granica” przyjętej Uchwałą Nr X/40/2011 Walnego Zebrania Członków Związku 

Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” z dnia 8 listopada 2011 r. w 

następujący sposób:  

1. W Rozdziale 1. „Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację 

LSR”,  

-  wyraz: „Związek” zastępuje się akronimem: „LGD” , powstałym poprzez skrócenie 

wyrażenia „Lokalna Grupa Działania”;  

- w Podrozdziale „Opis procesu budowania partnerstwa”, zdanie: „Związek  

Stowarzyszeń   Lokalna Grupa Działania  „Brynica to nie granica”  zgodnie z 

założeniami jest Związkiem otwartym na współpracę ze wszystkimi 

zainteresowanymi.”  zastępuje się zdaniem: „Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie 

granica” zgodnie z założeniami jest otwarta na współpracę ze wszystkimi 

zainteresowanymi.”;  

-  wyrażenie: „Związek Stowarzyszeń” zastępuje się akronimem: „LGD”;  

- wyrażenie: „Rada Związku Stowarzyszeń”, „Rada Związku” : zastępuje się 

wyrażeniem: „Rada LGD”;  

-   w  Podrozdziale „Opis procesu budowania partnerstwa” ,   

 a) skreśla się zdanie: „Związek Stowarzyszeń  liczy 43 członków zwyczajnych.”  

 b) zdanie „Obecnie  obszar  LGD obejmuje obszar 7 gmin z 3 powiatów, a Związek 

Stowarzyszeń liczy 43 członków zwyczajnych.” zastępuje się zdaniem: „Obecnie  

obszar  objęty LSR obejmuje obszar 7 gmin z 3 powiatów, a  LGD liczy  45 członków 

zwyczajnych.”;  

-  w Podrozdziale „Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania składu LGD”  



 a) zdanie: „Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”  

 zrzesza na dzień dzisiejszy 43  członków zwyczajnych.” zastępuje się zdaniem: 

 „Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” zrzesza na  dzień dzisiejszy 45 

 członków zwyczajnych.”;  

 b) w pkt. 1. po nazwie organizacji: „OSP Mierzęcice” kropkę na końcu zdania 

 zastępuje się przecinkiem oraz  dodaje się: „OSP Mierzęcice II.”; 

 c) w pkt. 2 po nazwie organizacji: „Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc w 

 Siewierzu” kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się: „ 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Zendek”;  

-  wyrażenie:  „Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie 

granica” zastępuje się wyrażeniem: „Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie 

granica”;  

-  wyrażenia: „Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD” , „Zarząd Związku Stowarzyszeń” 

zastępuje się wyrażeniem: „Zarząd LGD”;  

-  w Podrozdziale „Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania składu LGD”,  

 a) zdanie: „Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”  

 jest otwarty  na nowych członków.” zastępuje się zdaniem: „Lokalna Grupa Działania 

 „Brynica to nie granica” jest otwarta na nowych członków.”,  

 b) zdanie: „Od momentu powstania Związek Stowarzyszeń LGD „Brynica to nie 

 granica” rozszerzył   się już o 19  nowych członków zwyczajnych oraz o 3 kolejne 

 gminy.” zastępuje się zdaniem: „Od momentu powstania LGD „Brynica to nie 

 granica” rozszerzyła się o 27 nowych członków zwyczajnych oraz o 3 kolejne gminy.” 

 c) w tabeli p.t.  Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”, pod 

 nazwą organizacji: „Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice” dodaje się członka LGD: 

 „Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice II”, oraz pod nazwą organizacji: „Fundacja 

 „Zamek Siewierski” im. Księstwa Siewierskiego” dodaje się członka LGD: 

 „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „ZENDEK”;  

-  w Podrozdziale „Struktura ciała decyzyjnego” skreśla się zdanie: „Zmian w składzie 

Rady Związku dokonano  Uchwałą Nr XII/54/2012 Walnego Zebrania Członków 

Związku Stowarzyszeń Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica.”; 

-  wyrażenie : „Rada Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie 

granica” zastępuje się wyrażeniem: „Rada Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 

granica”;  

- wyrażenie: „Związek Stowarzyszeń LGD „Brynica to nie granica” zastępuje się 

wyrażeniem „LGD „Brynica to nie granica”;  

-  w Podrozdziale „Struktura ciała decyzyjnego”  zdanie: „Szczegółowe zasady  

 i  procedury funkcjonowania, w tym również procedurę wyłączenia członka Rady 

 od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia  okoliczności, które 

 mogą wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności, określa  Regulamin 

 Organizacyjny uchwalony Uchwałą nr XII/46/2012 Walnego Zebrania Członków  

 z dnia 4 września  2012r.” zastępuje się zdaniem: „Szczegółowe zasady i procedury 

 funkcjonowania, w tym również procedurę wyłączenia członka Rady od  udziału w 



 dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać 

 wątpliwości, co do jego bezstronności, określa Regulamin Organizacyjny 

 uchwalony Uchwałą nr XIV/62/2014 Walnego Zebrania Członków z dnia 15 maja 

 2014 r.”;  

-  w Podrozdziale „Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego” 

zdanie: „Regulamin Organizacyjny Rady Związku zatwierdzony Uchwałą Nr 

XII/46/2012 Walnego Zebrania Członków z dnia 16.02.2009r  stanowiący załącznik nr 

3 do LSR.” zastępuje się zdaniem: „Regulamin  Organizacyjny Rady LGD 

zatwierdzony  Uchwałą Nr XIV/62/2014 Walnego Zebrania Członków z dnia 15 maja 

2014 r. stanowiący załącznik nr 3 do LSR.”;  

-  wyrażenie: „Statut Związku Stowarzyszeń LGD „Brynica to nie granica” , zastępuje 

się wyrażeniem: „Statut LGD „Brynica to nie granica”;  

-  wyrażenie „Regulamin Organizacyjny Rady Związku Stowarzyszeń LGD „Brynica to 

nie granica” zastępuje się wyrażeniem: „Regulamin Organizacyjny Rady LGD 

„Brynica to nie granica”;  

-  wyrażenie: „Biuro Związku” zastępuje się wyrażeniem „Biuro LGD”;  

-  wyrażenie: „Statut Związku Stowarzyszeń” zastępuje się wyrażeniem: „Statut LGD”; 

-  wyrażenie: „Biuro Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie 

granica” zastępuje się wyrażeniem: „Biuro Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 

granica”; 

- W Podrozdziale „Biuro LGD”, zdanie: „Precyzyjne  określenie   wymagań  

koniecznych  i  pożądanych w odniesieniu do kandydatów na poszczególne 

stanowiska pracy zawiera Opis stanowisk pracy Biura zatwierdzony Uchwałą Nr 

44/2012 Zarządu Lokalnej Grupy Działania  „Brynica to nie granica” z dnia 

13.06.2012r. stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej LSR.” zastępuje się zdaniem: 

„Precyzyjne  określenie   wymagań  koniecznych  i  pożądanych w odniesieniu do 

kandydatów na poszczególne stanowiska pracy zawiera Opis stanowisk pracy Biura 

zatwierdzony Uchwałą Nr 11/2013 Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 

granica” z dnia 16 września 2013 r.  stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej LSR.”;  

 

2. W Podrozdziale 2.1.4. „Uwarunkowania historyczne”, zdanie: „LGD „Brynica to nie 

granica” tym samym łączy w sobie obszary należące do śląska  (gmina Bobrowniki, 

Mierzęcice, Psary, Siewierz) oraz należące do zagłębia (gmina Ożarowice, Świerklaniec, 

Woźniki).” zastępuje się zdaniem: „LGD „Brynica to nie granica” tym samym łączy w sobie 

obszary należące do Śląska  (gmina Ożarowice, Świerklaniec, Woźniki) oraz należące do 

Zagłębia (gmina Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz).” 

 

3. W Podrozdziale 2.2. „Uwarunkowania społeczno- demograficzne”, zdanie: „Na obszarze 

Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” zamieszkuje w sumie 68 111  osoby, 

gęstość zaludnienia wynosi tu 142 osoby na km2.” zastępuje się zdaniem: „Na obszarze 

Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” zamieszkuje w sumie  67 954 osoby, 

gęstość zaludnienia wynosi tu 142 osoby na km2.”;  



 

4. W Podrozdziale 2.3. „Specyfika obszaru”,  

 - zdanie: „Dodatkowym atutem tego obszaru jest budowa autostrady A1, która 

przejdzie właściwie przez środek obszaru działania LGD,  będzie przechodzić przez 

wszystkie Gminy tego obszaru i planowane są 2 zjazdy – Woźniki oraz Pyrzowice.” 

zastępuje się zdaniem: „Dodatkowym atutem tego obszaru jest budowa autostrady A1, 

która przechodzi właściwie przez środek obszaru działania LGD,  docelowo będzie 

przechodzić przez wszystkie Gminy tego obszaru i planowane są 2 zjazdy – Woźniki 

oraz Pyrzowice.”;  

 -zdanie: „Bobrowniki i Siewierz, znalazły się po stronie rosyjskiej, natomiast 

Ożarowice i Woźniki po stronie pruskiej.” zastępuje się zdaniem: „Bobrowniki,  

Siewierz, Mierzęcice i Psary znalazły się po stronie rosyjskiej, natomiast Ożarowice, 

Woźniki i Świerklaniec po stronie pruskiej.”;  

 

5. W Rozdziale 9. „Procedura wyboru operacji”, 

-  wyrażenia: „Rada Związku”  oraz „Rada Związku Stowarzyszeń” zastępuje się 

wyrażeniem: „Rada LGD”;  

-  wyrażenie: „Biuro Związku” zastępuje się wyrażeniem „Biuro LGD”;  

-  wyrażenia: „Przewodniczący Zarządu Związku Stowarzyszeń” oraz „Przewodniczący 

Zarządu Związku” zastępuje się wyrażeniem: „Przewodniczący Zarządu LGD”;  

- wyrażenie: „Przewodniczący Rady Związku” zastępuje się wyrażeniem: 

„Przewodniczący Rady LGD”;  

-  wyrażenie: „Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” 

zastępuje się wyrażeniem: „ Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”;  

- wyrażenie: „Zarząd Związku” zastępuje się wyrażeniem: „Zarząd LGD”;  

-  akronim: „RZ” powstały poprzez skrócenie wyrażenia „Rada Związku”, zastępuje się 

akronimem: „R LGD” utworzonym poprzez skrócenie wyrażenia : „Rada Lokalnej 

Grupy Działania”;  

-  wyrażenie : „Rada Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie 

granica” zastępuje się wyrażeniem: „Rada Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie 

granica”;  

-  wyrażenie „Regulamin Organizacyjny Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa 

Działania „Brynica to nie granica” zastępuje się wyrażeniem: „Regulamin 

Organizacyjny Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”;  

 

6. W Rozdziale 12. „Opis procesu wdrażania i ewaluacji LSR”, 

-  zdanie: „Badania takie planuje się przeprowadzać raz do roku.” zastępuje się 

zdaniami: „Badania takie planuje się przeprowadzić pod koniec okresu 

programowania. Przeprowadzenie ww. badań zostanie zlecone firmie zewnętrznej 

specjalizującej się w przeprowadzaniu ewaluacji LSR.” 

-  skreśla się zdanie: „Wyniki tych badań będą kolejnym elementem rocznych 

sprawozdań Zarządu LGD.”;  



-  zmienia się tabela ilustrująca całościowy zakres działań monitorujących i przedstawia 

się następująco: 



Lp.  Krok Zadania do wykonania Rezultaty (wyniki) Odpowiedzialny za 

realizację 

1 Zbieranie danych 

i informacji 

zbieranie danych liczbowych w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych – rozumiane jako 

ciągły proces 

 

rzetelny materiał empiryczny 

stanowiący podstawę dla analiz i 

ocen 

zespół monitoringu 

2 Analiza danych 

i informacji 

uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych 

empirycznych oraz ich archiwizacja – zgodnie z 

przyjętymi zasadami i kryteriami 

materiał służący przygotowaniu 

sprawozdań z realizacji LSR 

powstanie ciągłego, 

wartościowego zasobu 

informacji  

zespół monitoringu 

3 Przygotowywanie 

sprawozdań 

zestawienie otrzymanych informacji 

(wskaźników) w czytelne sprawozdania z 

realizacji LSR 

sprawozdania przekazywane 

poszczególnym grupom 

odbiorców 

materiały (zestawienia) do 

wykorzystania w procesie 

informowania społeczności 

lokalnej 

zespół monitoringu  

4 Ocena wyników 

(porównanie z normami) 

analiza porównawcza osiągniętych rezultatów z 

założeniami 

prezentacja rezultatów na forum Rady LGD 

przekazanie informacji pozostałym odbiorcom, 

w tym również mieszkańcom  

określenie stopnia wykonania 

przyjętych założeń oraz tempa 

ich osiągania 

zapoznanie organów 

wykonawczych i stanowiących 

oraz konsultacyjnych z bieżącą 

sytuacją w zakresie 

monitorowanych obszarów 

Zarząd LGD 

Rada LGD 

Zespół monitoringu 



 

 

 

upowszechnienie informacji o 

sytuacji w zakresie 

monitorowanych obszarów 

W przypadku uzyskania oceny: 

Pozytywnej – proces jest kontynuowany od kroku 1 

Negatywnej – należy przejść do kroku 5 

5 Identyfikacja odchyleń ocena rozbieżności pomiędzy założeniami a 

osiągniętymi rezultatami 

przygotowanie materiału 

wyjściowego dla dalszych 

działań 

zespół monitoringu 

6 Analiza przyczyn 

odchyleń 

poszukiwanie i określenie przyczyn zaistniałej 

sytuacji 

identyfikacja obszarów i zjawisk 

wymagających podjęcia działań 

interwencyjnych 

Rada LGD/ Zarząd LGD 

7 Planowanie korekty określenie sposobu i instrumentów interwencji  określenie i akceptacja  działań 

naprawczych 

Rada LGD 

  prezentacja rezultatów na forum Rady LGD 

 

 Zarząd LGD 

  podjęcie decyzji  Rada LGD 

8 Wdrożenie korekty Przeprowadzenie zaplanowanych działań 

naprawczych 

eliminacja bądź marginalizacja 

odchyleń 

Zarząd LGD 

Kontynuacja monitoringu od kroku 1 



7.  W Rozdziale 13. „Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej”, 

-   podpunkt: „roczne raporty implementacyjne” zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje 

brzmienie: „sprawozdania z realizacji LSR”; 

-  w podpunkcie: „badania opinii społeczności lokalnej” zdanie: „Zakłada się, że badania 

winny odbywać się corocznie.” zastępuje się zdaniem: „Zakłada się, że badanie 

zostanie powierzone firmie zewnętrznej pod koniec okresu programowania.”;  

 

§ 2 

Uwzględniając powyższe zmiany, zatwierdza się tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        

       Przewodniczący Walnego Zebrania 

        Krystyna Kosmala 

 

 


