
Uchwała Nr 766/257/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 09.04.2009 r.

w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poszczególnych zakresów działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz przyjęcie treści ogłoszeń.

Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64 poz. 427) oraz § 6 ust. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa               i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 60, poz. 373)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:
§ 1.
Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poszczególnych zakresów działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego                ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz przyjmuje się treść ogłoszeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
	Wnioski w ramach naboru dla poszczególnych zakresów przyjmowane będą: 
	z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w dniach od 4 maja 2009 r.                        do 3 lipca 2009 r.

z zakresu  tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych w dniach od 4 maja 2009 r. do 3 lipca 2009 r.
	z zakresu wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w dniach                    od 4 maja 2009 r. do 3 lipca 2009 r.

§ 2
Treści ogłoszeń, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zamieszcza się na stronie internetowej urzędu oraz w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogusław Śmigielski			- Marszałek Województwa		..................................

Zbyszek Zaborowski			- Wicemarszałek Województwa	..................................

Adam Stach				- Wicemarszałek Województwa	..................................

Mariusz Kleszczewski		- Członek Zarządu			...................................

Piotr Spyra				- Członek Zarządu			...................................

