
 
 

                                                                                               Pokój, dnia 14 stycznia 2010 r. 

 

  

     Członkowie Rady Programowej 

     Lokalnej Grupy Działania  

     Stobrawski Zielony Szlak 

      /wszyscy/ 

                        Zwołuję Posiedzenie Rady Programowej, które odbędzie się:  

 

21 stycznia 2010 r. o godz.16
00

 

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Posiedzenia 

2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia 

3. Przedstawienie porządku Posiedzenia przez Przewodniczącego Rady 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zatwierdzenia porządku posiedzenia 

b) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza posiedzenia, któremu powierza się m.in. obliczanie 

wyników głosowania członków Rady oraz inne czynności o podobnym charakterze. 

5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa Opolskiego na operacje, które były 

przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy w ramach naboru 

prowadzonego przez LGD o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  
7. Omówienie wniosku złożonego przez  Gminę Świerczów o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: 

„Budowa Sołeckiego Domu Spotkań wraz z wyposażeniem we wsi Starościn” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

8. Omówienie wniosku złożonego przez  Gminę Popielów o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: 

„Budowa boiska wiejskiego w Rybnej” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

9. Omówienie wniosku złożonego przez Gminę Namysłów o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: 

„Budowa przyrodniczo –krajoznawczych ścieżek rowerowych w Gminie Namysłów” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 



 
c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

10. Omówienie wniosku złożonego przez  Gmina Murów o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Remont 

i wyposażenie obiektu zabytkowego Huty Żelaza w Zagwiździu” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

11. Omówienie wniosku złożonego przez  Gminę Pokój o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa 

i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zieleńcu” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

12. Omówienie wniosku złożonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju o przyznanie pomocy na realizację 

operacji pn.: „Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Domaradzu” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

13. Omówienie wniosku złożonego przez  Ludowy Klub Sportowy „ Budowlani” o przyznanie pomocy na 

realizację operacji pn.: „Budowa systemu nawadniającego boiska  piłkarskiego opartego o system sztucznych 

zraszaczy wraz ze studnią głębinową wyposażoną w pompę wody” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

14. Przedstawienie wyników głosowań i przypadku wystąpienia sytuacji kreślonej w § 24 ust.8 Regulaminu Rady 

Programowej zastosowanie procedury głosowania tam określonej 

15. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady listy rankingowej operacji do zatwierdzenia do dofinansowania 

a) Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji  

16. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Budowa Sołeckiego Domu Spotkań 

wraz z wyposażeniem we wsi Starościn”„do dofinansowania  

17. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Budowa boiska wiejskiego w Rybnej” 

do dofinansowania. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Budowa przyrodniczo –

krajoznawczych ścieżek rowerowych w Gminie Namysłów” do dofinansowania. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Remont i wyposażenie obiektu 

zabytkowego Huty Żelaza w Zagwiździu” do dofinansowania. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Budowa i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Zieleńcu” do dofinansowania. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Rozbudowa i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Domaradzu” do dofinansowania. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „„Budowa systemu nawadniającego 

boiska  piłkarskiego opartego o system sztucznych zraszaczy wraz ze studnią głębinową wyposażoną w 

pompę wody” do dofinansowania. 

23. Wolne głosy, wnioski i zapytania 

24. Zakończenie Posiedzenia Rady 

                                                                                   

                                                                                                              Przewodnicząca Rady Programowej 

                                                                                                                             Joanna Ptaszek 


