UCHWAŁA NR XXVIII/203/2009
Rady Gminy W i e r z b i c a z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pomorzany
na lata 2008 - 2013
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z §10 ust.2, pkt.2, lit.b rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Z 2008r. Nr 38, poz.220),
Rada Gminy w Wierzbicy uchwala, co następuje.
§1.
W „Planie Odnowy Miejscowości Pomorzany na lata 2008-2013” zatwierdzonym uchwałą
Nr XXIII/163/2008 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 września 2008r. jako „Plan Rozwoju
Miejscowości Pomorzany” zmieniony uchwałą Nr XXVII/196/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia
16 lutego 2009roku wprowadza się przyjęte Uchwałą Zebrania Wiejskiego mieszkańców Sołectwa
Pomorzany w dniu 19 marca 2009r. następujące zmiany:
1. w pkt. 4.1. „Planu Odnowy Miejscowości Pomorzany na lata 2008 – 2013” zapis: „Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomorzany”, zastępuje się zapisem „ Kontynuacja
budowy świetlicy we wsi Pomorzany”.
2. zaktualizowano zapisy punktu 4.„OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ,”
pozycja – Harmonogram finansowy.
§2.
Zatwierdza się ostateczną wersję „ Planu Odnowy Miejscowości Pomorzany na lata
2008 – 2013” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3.
Zadanie przyjęte do Planu Odnowy Miejscowości będzie realizowane pod warunkiem
pozyskania zaplanowanych środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 lub innych środków zewnętrznych.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/203/2009
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 27 marca 2009 r.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r. Dz.U. z 2001r., Nr 142. poz.1591 z późn. zm.) - do właściwości Rady Gminy należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Rada Sołecka Wsi Pomorzany zwróciła się do Rady Gminy w Wierzbicy o przyjęcie „Planu
Odnowy Miejscowości Pomorzany”. Dokument ten został zatwierdzony uchwałą Zebrania
Wiejskiego Sołectwa Pomorzany w dniu 19.03.2009r.
Plan Odnowy Miejscowości Pomorzany stanowić będzie podstawę ubiegania się o wsparcie
finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”.
Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć określonych w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały wymaga zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości
Pomorzany przez Radę Gminy w Wierzbicy. Uchwała stanowić będzie jeden z niezbędnych
załączników do wniosku, jak również pozwoli lokalnej społeczności uzyskać aprobatę i motywację
do dalszego współdziałania w celu rozwoju funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych
swojej miejscowości.
Z uwagi na powyższe oraz aktywność mieszkańców wsi Pomorzany wnoszę o podjęcie
niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Wierzbica
Dariusz Myśliwiec

Plan odnowy miejscowości Pomorzany na lata 2008-2013. Gmina Wierzbica, powiat radomski

4. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ
4.1. Kontynuacja budowy świetlicy we wsi Pomorzany
Nazwa działania
Kontynuacja budowy świetlicy we wsi Pomorzany
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca projekt
Urząd Gminy Wierzbica
Cel
Celem głównym Projektu jest wybudowanie w istniejącym w stanie surowym budynku świetlicy
wiejskiej jako miejsca lokalnego centrum aktywności.
Przeznaczenie
Głównymi użytkownikami będą mieszkańcy miejscowości Pomorzany.
Harmonogram finansowy (wartości szacunkowe z VAT 22 %)
Źródła pozyskania środków

Okres
realizacji

Zakres rzeczowy

Nakłady do
poniesienia
łącznie
w PLN

Środki z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w ramach Programu
Rozwo-ju Obszarów
Wiejskich, działanie
„Odnowa i rozwój wsi”
Kwota dotacji
w PLN

Środki własne gminy
Wierzbica

Wartość
dotacji
w%

Kwota
wkładu
w PLN

Wartość
wkładu
w%

75,00

100 000,00

25,00

2009 Realizacja – wykonanie prac – war2010 tość łączna
377 808,11PLN
Nadzór nad realizacją prac, w tym:
inspektor nadzoru
2009 budowlanego,
koszt przeprowa400 000,00
2010 dzenia przetargu
na wyłonienie wykonawcy – wartość
łączna
22 191,89 PLN
Rozliczenie – zakończenie Projektu
2010 i rozliczenie
dotacji

300 000,00

