UCHWAŁA NR VIII/70/2011
Rady Gminy W i e r z b i c a z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Łączany
na lata 2008 - 2015”

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.

Zatwierdza się „ Plan Odnowy Miejscowości Łączany na lata 2008 – 2015” w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.
Traci moc uchwała nr XXVIII/201/2009 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie „Planu
Rozwoju Miejscowości Łączany na lata 2008 – 2013”.
§3.
Przyjęte zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowaniu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.
§5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/70/2011
Rady Gminy Wierzbica
z dnia 27 maja 2011 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 naleŜą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Rada Sołecka Wsi Łączany zwróciła się do Rady Gminy w Wierzbicy o przyjęcie „Planu
Odnowy Miejscowości Łączany”. Dokument ten został zatwierdzony uchwałą Zebrania Wiejskiego
Sołectwa Łączany.
Plan Odnowy Miejscowości Łączany stanowić będzie podstawę ubiegania się o wsparcie
finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”.
ZłoŜenie kompletnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć określonych w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały wymaga zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Łączany
przez Radę Gminy w Wierzbicy. Uchwała stanowić będzie jeden z niezbędnych załączników do
wniosku, jak równieŜ pozwoli lokalnej społeczności uzyskać aprobatę i motywację do dalszego
współdziałania w celu rozwoju funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych swojej
miejscowości.
Z uwagi na powyŜsze oraz aktywność mieszkańców wsi Łączany wnoszę o podjęcie
niniejszej uchwały.
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