Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 930
e-mail biuro@lgdzc.pl
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Debrzno, dnia 23 listopada 2020 r.
Sz. P.
______________________

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 odbędzie się
posiedzenie Rady LGD Ziemi Człuchowskiej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego posiedzenie Rady LGD odbędzie się z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej, tj. przy wykorzystaniu programu/ aplikacji MS Teams,
w następujący sposób:
1. każdy z członków Rady wyrażający chęć udziału w niniejszym posiedzeniu zobowiązany jest
wejść w link przesłany do 27 listopada 2020 r. pocztą elektroniczną;
2. połączenie internetowe rozpocznie się o godzinie 12:50, celem sprawdzenia jakości połączenia
i możliwości dwustronnej komunikacji;
3. w przypadku stwierdzenia, iż każdy z uczestników nawiązał prawidłowe połączenie internetowe,
rozpocznie się posiedzenie Rady, na którym omówione zostaną kwestie wskazane poniżej,
w porządku obrad;
4. lista obecności sprawdzona zostanie w ten sposób, iż twarz każdego z członków jest widoczna na
żywo podczas spotkania oraz podaje on swoje imię i nazwisko, co zostaje odnotowane
w protokole i zatwierdzone przez przewodniczącego i protokolanta;
5. głosowanie odbędzie się jawnie w ten sposób, iż każdy z członków, zgodnie z kolejnością
wskazaną w liście obecności, udzieli odpowiedzi „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się” przy podjęciu
konkretnej uchwały, co zostanie wpisane do protokołu.
Wymagania techniczne:
1. W celu uczestniczenia w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej należy dysponować:
a) łączem do sieci Internet;
b) komputerem, z zaktualizowanym systemem operacyjnym lub urządzeniem przenośnym
z zaktualizowanym systemem do najnowszej wersji;
c) oprogramowaniem: przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Chrome;
d) kamerą i mikrofonem oraz możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu.
2. Starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację
podczas posiedzenia Rady, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
3. Na czas korzystania z programu/ aplikacji sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika
z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne
wykorzystywane przez program/ aplikację.
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Planowany porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania prawnie
wiążących uchwał.
Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
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Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Człuchowskiej.
5. Podjęcie Uchwały 30/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Lokalnej Strategii
Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej.
6. Przedstawienie zmian Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany
kryteriów.
7. Podjęcie uchwały nr 31/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru operacji wraz
z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
8. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
9. Podjęcie uchwały nr 32/RII/2020 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji
w ramach LSR.
10. Sprawy bieżące.
W przypadku braku, co najmniej połowy składu Członków Rady LGD Ziemi Człuchowskiej,
zebranie odbędzie się w II terminie z takim samym porządkiem obrad tego samego dnia,
tj. 30 listopada 2020 r. o godz. 13.15 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej –
programu MS Teams.
Pouczenie: Zgodnie z §12 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej
na posiedzeniu zwołanym w II terminie, Rada LGD Ziemi Człuchowskiej będzie zdolna do podejmowania uchwał
bez względu na liczbę obecnych członków.

Z poważaniem

Załączniki:
1. Projekty uchwał wraz z załącznikami.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A/a

