
Zał�cznik nr 1 do protokołu z 
Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
”Puszcza Białowieska” 

z dnia 21 listopada 2008 r. 
 

UCHWAŁA NR 1/11/08 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA BIAŁOWIESKA” 

z dnia 21 listopada 2008 roku 

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Białowieska” 

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 
2001 r., Nr 79, poz. 855, z pó�n. zm.) oraz § 47 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Puszcza Białowieska” uchwala si�, co nast�puje: 

§ 1. Wprowadza si� nast�puj�ce zmiany w Statucie Statutu Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Puszcza Białowieska”: 

1) w §1 dodaje si� ust. 2 w nast�puj�cym brzmieniu: 

„Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” działa na podstawie 
przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 
79, poz. 855, z pó�n. Zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich z udziałem �rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, rozporz�dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrze�nia 2005 
r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r., str. 1) oraz 
niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowo�� prawn�.” 

 
2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Obszarem działania LGD „PB” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem gmin wiejskich: Hajnówka, Białowie�a, Bielsk Podlaski, Bo�ki, Czy�e, 
Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Narew, Narewka, Orla oraz gminy miejsko-wiejskiej 
Kleszczele.” 

 
3) w § 25 dodaje si� ust. 11 w nast�puj�cym brzmieniu: 

„Wybory Zarz�du, Rady i Komisji Rewizyjnej odbywaj� si� w głosowaniu tajnym.” 
 
4) § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Rada liczy od 9 do 28 członków, przy czym co najmniej połow� członków Rady 
stanowi� podmioty, o których mowa w art. 6 ust 1 lit. b i c rozporz�dzenia Rady (WE) nr 
1698/2005 z dnia 20 wrze�nia 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli 
partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów 



reprezentuj�cych społecze�stwo obywatelskie, organizacje pozarz�dowe, w tym 
organizacje zajmuj�ce si� zagadnieniami z zakresu �rodowiska naturalnego, oraz 
podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równo�ci m��czyzn i kobiet.” 

 
5) § 34 orzymuje brzmienie: 

„Skład Rady stanowi�: 
1) do 16 osób reprezentuj�cych partnerów gospodarczych, społecznych w tym 
organizacje zajmuj�ce si� zagadnieniami z zakresu �rodowiska naturalnego oraz 
podmioty odpowiedzialne za promowanie równo�ci m��czyzn i kobiet, 
2) do 12 osób reprezentuj�cych sektor publiczny, w tym wszystkie jednostki samorz�du 
terytorialnego nale��ce do Stowarzyszenia.” 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

 

Przewodnicz�cy Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

”Puszcza Białowieska” 


