
 

Uchwała Rady Programowej 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

nr 34/2011 

z dnia 14 lipca 2011 r. 

zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 13/2011 z dn. 20 czerwca 2011 r. 

w sprawie oceny wniosku nr 413/1/2011/5. 

 

 

 

 

Na podstawie § 21 ust. 10 lit. c) Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz § 

6 ust. 1 Uchwały Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 

4/2009 z dn. 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady uchwala się co 

następuje: 

 

§ 1 

Mając na uwadze wyniki rozpatrzenia odwołania zarejestrowanego pod nr 413/1/2011/5 

zmienia się treść Uchwały Rady Programowej nr 13/2011 z dn. 20 czerwca 2011 r. w sprawie 

oceny wniosku nr 413/1/2011/5 w sposób następujący: 

1. § 1 lit b) otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie przeprowadzonej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

wnioskowi, o którym mowa powyżej, przyznaje się 11,00 pkt.” 

 

§ 2 

Treść Uchwały nr 13/2011 r. z dn. 20 czerwca 2011 r. w sprawie oceny wniosku nr 

413/1/2011/5 z uwzględnieniem powyższych zmian (tekst jednolity) stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Programowej. 



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Programowej 

nr 34/2011 z dn. 14 lipca 2011 r. 
 

 

Uchwała Rady Programowej 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

nr 13/2011 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

w sprawie oceny wniosku nr 413/1/2011/5. 

(tekst jednolity) 

 

 

 

Na podstawie § 21 ust. 10 lit. c) Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz § 

6 ust. 1 Uchwały Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 

4/2009 z dn. 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady uchwala się co 

następuje: 

 

§ 1 

a) Mając na uwadze wyniki oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

stwierdza się, że wniosek Gminy Brody, nr wnioskodawcy 062549600, o tytule: 

"Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Adamowie", zarejestrowany pod 

numerem 413/1/2011/5 jest zgodny z obowiązującą Lokalną Strategią Rozwoju. 

b) Na podstawie przeprowadzonej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

wnioskowi, o którym mowa powyżej, przyznaje się 11,00 pkt. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Programowej. 


