UCHWAŁA Nr XLVI/297/2010
Rady Gminy W i e r z b i c a z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie: intencji udostępnienia boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum
w Wierzbicy

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 15 ust.2 pkt 1 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) Rada Gminy w
Wierzbicy uchwala, co następuje:
§1.
Rada Gminy w Wierzbicy akceptując warunki przyznania pomocy w ramach działania
4.1/413 WDRAZANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi”postanawia udostępnić
boiska sportowe przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy wszystkim mieszkańcom Gminy
Wierzbica.
§2.
Rada Gminy w Wierzbicy zobowiązuje Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy
do nieodpłatnego udostępnienia boisk sportowych na potrzeby sportowo-rekreacyjne wszystkich
mieszkańców Gminy Wierzbica.
§3.
Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Wierzbica.
§4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie udostępnienia boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum

W związku z postanowieniami ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich jednostki samorządu terytorialnego, mają moŜliwość korzystania ze środków
zewnętrznych w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013.
Podstawowym warunkiem korzystania z tych środków zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 ( Dz.U. Z 2008 r. nr 38, poz. 220 z późn. zm.) jest warunek, Ŝe obiekt musi być
przeznaczony do uŜytku publicznego tj. do uŜytku wszystkich mieszkańców.
W dniu 22 kwietnia 2010 r. Gmina Wierzbica złoŜyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
o przyznanie pomocy finansowej w ramach „Działania i rozwój wsi”. Ze względu na brak takiej
uchwały w złoŜonym wniosku proszę Wysoką Radę o jej przyjęcie.

