
Uchwała Rady Programowej 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

nr 24/2016  

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 10/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. 

w sprawie oceny wniosku 2016/1/2 

 

 

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

§ 12 ust. 1 Uchwały Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

nr 3/2016 z dn. 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny w ramach 

wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

W przywołanej na wstępie Uchwale § 1 ust. 2 ulega następującej zmianie: 

„Kwotę dofinansowania ustala się na poziomie: 161 931,36 zł 

Uzasadnienie obniżenia kwoty w stosunku do wnioskowanej: wniosek dotyczy zakresu 

związanego z budową ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, 

w związku z powyższym w jego ramach powinny zostać objęte jedynie prace budowlane, a 

nie zakup wyposażenia, którym niewątpliwie jest rower wodny. Zgodnie z zapisami 

rozporządzenia oraz wniosku o przyznanie pomocy zakup wyposażenia możliwy jest jedynie 

w przypadku infrastruktury kulturalnej. Ponadto należy zwrócić uwagę na zapis LSR: 

„Przewiduje się do realizacji operacje polegające tylko i wyłącznie na budowie lub 

przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury””. 

 

§ 2 

Treść Uchwały Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2016 

z uwzględnieniem powyższych zmian (tekst jednolity) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Programowej. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik nr 1  

do Uchwały Rady Programowej nr 24/2016 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

Uchwała Rady Programowej 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

nr 10/2016 

z dnia 14 listopada 2016 r. 

w sprawie oceny wniosku nr 2016/1/2 

(tekst jednolity) 

 

 

 

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

§ 12 ust. 1 Uchwały Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 

3/2016 z dn. 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny w ramach 

wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1. Na podstawie przeprowadzonej oceny operacji według kryteriów wyboru, wniosek 

na realizację operacji pt.: Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Łopatno 

złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łopatnie nr identyfikacyjny 071767411, 

zarejestrowany pod numerem 2016/1/2 uzyskał 17,33 pkt. 

Uzasadnienie decyzji stanowi ocena przyznana na indywidualnych kartach oceny 

wniosku, będących załącznikami do niniejszej uchwały. 

2. Kwotę dofinansowania ustala się na poziomie: 161 931,36 zł. 

Uzasadnienie obniżenia kwoty w stosunku do wnioskowanej: wniosek dotyczy zakresu 

związanego z budową ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, 

w związku z powyższym w jego ramach powinny zostać objęte jedynie prace budowlane, 

a nie zakup wyposażenia, którym niewątpliwie jest rower wodny. Zgodnie z zapisami 

rozporządzenia oraz wniosku o przyznanie pomocy zakup wyposażenia możliwy jest 

jedynie w przypadku infrastruktury kulturalnej. Ponadto należy zwrócić uwagę na zapis 

LSR: „Przewiduje się do realizacji operacje polegające tylko i wyłącznie na budowie lub 

przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Programowej. 

 


