INFORMACJA DODATKOWA

Zgodnie z postanowieniami Statutu Lokalnej Grupy Działania „Brynica
to nie granica” wybory do władz LGD powinny byd przeprowadzone, w sposób
zapewniający równą reprezentację przedstawicieli poszczególnych gmin
(parytet równowagi terytorialnej, a w przypadku Rady dodatkowo parytet
równowagi sektorów). W związku z powyższym z każdej gminy należy
rekomendowad min. 1 osobę do Zarządu, 1 osobę do Komisji Rewizyjnej oraz
co najmniej 2 osoby do Rady LGD (reprezentantów sektora społecznego,
publicznego i gospodarczego), mając na uwadze zasadę iż procentowy udział
sektora publicznego nie może przekraczad 50% ogólnej liczby członków.

Wszelkie zmiany dotyczące

projektów Statutu i regulaminów

dostępnych na stronie www.lgd-brynica.pl prosimy zgłosid pisemnie do dnia
Walnego Zebrania Członków.

W przypadku pytao prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 380 23 28
lub 663 900 067.

UWAGA !
Kandydaci do wszystkich władz Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” powinni
posiadad stosowną rekomendację podmiotu reprezentującego, do której należy załączyd
także zgodę na kandydowanie.
Wzór rekomendacji i dodatkowe dokumenty można pobrad ze strony internetowej www.lgdbrynica.pl.
Rekomendacje powinny byd składane na piśmie najpóźniej w dniu Walnego
Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.
Rekomendacje składa się osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brynica
to nie granica”, drogą pocztową na adres LGD „Brynica to nie granica”
Pyrzowice ul. Centralna 5, 42 - 625 Ożarowice lub drogą elektroniczną na
adres e-mail: lgd@lgd-brynica.pl. Korespondencja powinna byd dostarczona
do biura LGD najpóźniej do dnia Walnego Zebrania, czyli do 4 września 2012
r.!

Wyłączne prawo rekomendowania kandydatów do władz LGD mają członkowie zwyczajni
wymienieni w § 7 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”:

a)
b)
c)
d)

Rekomendacja powinna zawierad:
nazwę, dane adresowe podmiotu rekomendującego;
nazwę organu, do którego rekomenduje się danego kandydata;
imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu
kontaktowego, adres e-mail;
podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu rekomendującego oraz
pieczęd nagłówkową.

Zgodnie z zapisami Statutu (§14 ust. 3) - nie można byd jednocześnie
członkiem, Zarządu
i Komisji Rewizyjnej, Rady. Członkowie Rady powinni
ponadto spełnid wymogi określone w § 19 Statutu:
a) posiadad wykształcenie wyższe lub średnie,
b) ukooczyd szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich,
c) legitymowad się co najmniej 1 rokiem doświadczenia w strukturach podmiotu
rekomendującego,

d) posiadad doświadczenie w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
e) Liczba członków Rady ustalona jest każdorazowo przez Walne Zebranie Członków w
liczbie nie mniejszej niż 13 osób. Członkami Rady mogą byd przedstawiciele sektora
publicznego, społecznego i gospodarczego przy czym procentowy udział przedstawicieli
sektora publicznego nie może przekraczad 50% ogólnej liczby członków (parytet
równowagi sektorów), przy czym w składzie Rady nie może byd mniej niż 40% kobiet i
mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci).
f) Rada składa się w co najmniej 50% z członków, którzy posiadają doświadczenie w
zakresie realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych
ze środków unijnych.
g) Co najmniej jedna osoba spośród członków Rady powinna posiadad udokumentowaną
znajomośd przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, francuski lub niemiecki)
w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.
h) Co najmniej połowę członków Rady stanowią osoby zameldowane na pobyt stały, na
obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju przez okres co najmniej 3 lat.

