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UCHWAŁA NR II/ 25/10 

RADY PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA 

 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK” 

Z DNIA  22 STYCZNIA 2010 R. 

 

 

w sprawie: niewybrania do finansowania operacji pn. „Remont podłogi w małej świetlicy 

wiejskiej przy OSP Pokój oraz doposażenie”. 

 

 

            Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia               

8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z 

późn. zm.) oraz  § 23
1
 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski 

Zielony Szlak” i § 25 ust. 1 Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/9/08 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony 

Szlak” z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” z późn.zm. 

Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony 

Szlak” uchwala , co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie wyników głosowania poprzez wypełnienie karty oceny operacji pod 

względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, stwierdza się , że operacja  

pn. „Remont podłogi w małej świetlicy wiejskiej przy OSP Pokój oraz doposażenie” 

zgłoszona do realizacji we wniosku złożonym przez Wnioskodawcę: Ochotnicza Straż 

Pożarna w Pokoju, Pokój, ul. Wojska Polskiego 26, 46-034 Pokój, 

REGON:531622816, NIP:7521330643, KRS:0000023875 w dniu 08.01.2010 r., 

wnioskowana kwota pomocy: 18599,96 zł, w ramach naboru przeprowadzonego przez 

Zarząd Województwa Opolskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Stobrawski Zielony Szlak” na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Remont podłogi w małej świetlicy wiejskiej przy OSP Pokój oraz doposażenie” w ramach 

Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które nie 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się 

do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „małych projektów” 

- jest zgodna  z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Stobrawski Zielony Szlak”. 
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2. Na podstawie wyników głosowania poprzez wypełnienie karty oceny operacji według 

lokalnych kryteriów oceny, stwierdza się, że operacja otrzymała 25,600 punktów. 

§ 2  

 

1. Operację umieszczono na 15 miejscu listy rankingowej. 

2. Operacja  nie zostaje wybrana do finansowania, gdyż nie mieści się w limicie 

dostępnych środków na realizację operacji, które nie odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, 

tzw. „małych projektów” w ramach ogłoszonego naboru wynosił 207.357,00  zł. 

 

§  3 

 

Limit dostępnych środków na realizację operacji, które nie odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. 

„małych projektów” w ramach ogłoszonego naboru wynosił 207.357,00  zł. 

 

§ 4 

 

Wnioskodawcy służy odwołanie od niniejszej Uchwały do Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze LGD, adres: ul. Sienkiewicza 8, 46-034 

Pokój, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej informacji od LGD o zgodności 

operacji LSR i miejscu na liście rankingowej.  

 

§ 5 

 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie 

www.stobrawskiszlak.pl   

§  6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD. 

 

§  7 

 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                

Przewodnicząca Rady Programowej 
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