
3.3. Charakterystyka rozwiązań stosowanych w procesie decyzyjnym: W Radzie są 

przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Sposób powoływania, 

zmian w składzie oraz kompetencje Rady określa statut. Żaden z członków Rady nie może być w 

Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz pracować w biurze LGD. Zakazuje się: członkostwa/reprezentacji 

członka z sektora społeczno-gospodarczego przez osoby powiązane służbowo  

z sektorem publicznym i łączenia przez osoby fizyczne członkostwa LGD z reprezentowaniem w niej 

osób prawnych. Nie dopuszcza się upoważniania osób trzecich do udziału w podejmowaniu decyzji. 

Funkcje członków Rady mają być pełnione osobiście tj. w przypadku osób fizycznych przez te osoby, 

w przypadku osób prawnych przez osoby, które na podstawie uchwał właściwych organów lub 

pełnomocnictw zostały do tego wyznaczone. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków 

LGD „PRYM” spośród członków zwyczajnych i obecnie liczy 9 osób (wykaz w tab. nr 4). 

 

Tabela nr 4. Struktura Rady LGD „PRYM”. 

 

L.p. Imię i nazwisko Sektor Gmina 

1. Marian Jóźwiak społeczny Aleksandrów Łódzki 

2. Tomasz Sikorski mieszkaniec Dalików 

3. Monika Szkudlarek publiczny Konstantynów Łódzki 

4. Renata Bujnowicz publiczny Lutomiersk 

5. Elżbieta Gieraga społeczny Parzęczew 

6. Joanna Kaźmierczak gospodarczy Świnice Warckie 

7. Mirosław Madajski mieszkaniec Uniejów 

8. Sławomir Witkowski gospodarczy/mieszkaniec Wartkowice 

9. Zbigniew Draczyński społeczny Zgierz 
 

Źródło: Opracowanie własne LGD. 

 

 

Ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mają więcej niż 49% praw głosu  

w podejmowaniu decyzji. Ten parytet musi być zachowany każdorazowo na etapie głosowania nad 

wyborem konkretnej operacji.  

W biurze będzie prowadzony Rejestr interesów członków Rady pozwalający na identyfikację charakteru 

powiązań z wnioskodawcami i poszczególnymi projektami. Szczegółowe regulacje dotyczące wyboru i 

oceny operacji oraz zasady i procedury funkcjonowania Rady są zapisane w Regulaminie Rady oraz 

Procedurach przyjętych przez Walne Zebranie Członków LGD. Dokumenty te zapewniają przejrzystość 

i bezstronność decyzji podejmowanych przez Radę. Do publicznej wiadomości będą podawane 

protokoły z posiedzeń Rady zawierające informacje o wyłączeniach członków Rady z procesu 

decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy. Zamierza się dyscyplinować 

członków Rady, którzy systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach Rady lub też podczas 

dokonywania oceny wniosków nie stosują zatwierdzonych kryteriów (dokonują oceny w sposób 

niezgodny z treścią kryteriów oceny). Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady trzykrotna 

nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady na posiedzeniach Rady, powoduje złożenie wniosku do 

Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Rady o odwołanie członka z pełnionej funkcji. Członkowie 

Rady będą zobligowani do uczestnictwa w programie szkoleń w zakresie oceny wniosków w celu 

podniesienia ich wiedzy i kompetencji oraz do weryfikowania w formie testu wiedzy w zakresie zapisów 

LSR. 

 


