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UCHWAŁA NR III/ 31 /10 

RADY PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK” 

Z DNIA  02 LUTEGO 2010 R. 

 

w sprawie: zatwierdzenia listy rankingowej operacji w ramach Działania 4.1/413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

 

            Na podstawie § 34  pkt 3 lit. b w zw. z § 10 ust. 2 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  § 25 ust. 2 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. Zatwierdza się listę operacji, które zostały wybrane w ramach Działania 4.1/413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, odpowiadające warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

2. Lista operacji, o których mowa w ust. 1, ustalona została w kolejności według liczby 

uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru,  jak niżej: 

1) „Budowa systemu nawadniającego boiska  piłkarskiego opartego o system 

sztucznych zraszaczy wraz ze studnią głębinową wyposażoną w pompę wody” 

– 30,750 pkt 

2) „Remont i wyposażenie obiektu zabytkowego Huty Żelaza w Zagwiździu z 

przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - 29,455 pkt 

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

– 24,273 pkt 

4)  „Budowa przyrodniczo –krajoznawczych ścieżek rowerowych w Gminie 

Namysłów” -22,000 pkt 

5) „Budowa boiska wiejskiego w Rybnej” – 20,000 pkt 
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§ 2 

 

Limit dostępnych środków na realizację operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach ogłoszonego naboru wynosił 

1.555.148,00  zł. 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr I/ 1  /10 Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Stobrawski Zielony Szlak” z dnia  21 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia listy 

rankingowej operacji w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi”. 

§ 4 

 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie 

www.stobrawskiszlak.pl   

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGD. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                

Przewodnicząca Rady Programowej 
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