UCHWAŁA nr 10/2008
Walnego Zgromadzenia Członków
Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej
z dnia 29 listopada 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 celów statutowych w oparciu o pozyskane środki
unijne,
4. międzyregionalną i międzynarodową współpracę i wymianę
doświadczeń z Lokalnymi Grupami Działania, instytucjami
publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu.
5. pomoc w tworzeniu, sprzedaży i promocji produktów lokalnych i
regionalnych
6. organizowanie porozumień organizatorów turystyki
7. promocję turystyczną regionu poprzez dostępne media i organizacje
8. promocję aktywnego uczestnictwa ludności w życiu społecznym i
rozwijanie więzi międzyludzkich
9. przeciwdziałanie bezrobociu
10.pomoc w przygotowaniu dokumentów i wsparcie organizacji
pozarządowych i przedsiębiorców w prowadzeniu biura
11.pomoc w organizacji nauki języków obcych
12.wspieranie działalności bibliotek, ośrodków kultury, archiwów,
muzeów
13.pozyskiwanie funduszy z innych dostępnych źródeł finansowania na
realizację celów statutowych
14.organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej i
promocyjnej

15.organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, festiwali, targów,
pokazów, kursów, kongresów i wystaw, służących promocji regionu i
jego tożsamości kulturowej.
16.wsparcie przedsiębiorczości
17.wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
18.wsparcie działalności placówek oświatowych
19.wspieranie rozwoju turystki, agroturystyki i ekoturystyki
20.wsparcie rozwoju kultury, sztuki i sportu
§2
Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 51 pkt. 1, ust. f statutu i przyjmuje się
tenże § 51pkt. 1, ust. f w następującej treści:
§ 51
pkt. 1
f. wpływów z działalności statutowej stowarzyszenia,
§3
Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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