
                                                      Uchwała  Nr XLIV/241/2010 
                       Rady Gminy  RozdraŜew 
                       z  dnia  10 listopada  2010 r. 
 
 
 w sprawie  zatwierdzenia zmiany  Planu  Odnowy  Miejscowości  Nowa Wieś 
       
                  zatwierdzonego uchwałą Rady  Gminy RozdraŜew  Nr  XL/210/2010 z dnia  
 
                  22 czerwca  2010 r. 
 
 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
 
 gminnym (  Dz. U. z  2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm. )w związku z § 10 ust.2 
 
                  pkt 2 lit.b  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 14 lutego 2008 r.   
                   
                  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. Nr 38 poz.220 z późn. zm.)    
                  
                 uchwala  się   co następuje : 
 
 
      § 1 
 
       Zatwierdza się zmiany w Planie Odnowy Miejscowości  Nowa Wieś 
 
                 przyjęte uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa Wieś  Nr 2/odn/2010 
 
                 z dnia 05 listopada 2010 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik  
 
                do niniejszej uchwały. 
 
                  
 
      § 2 
 
                  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  RozdraŜew. 
 
 
      § 3 
 
        Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy  
mgr Renata Zych - Kordus 



 
 
 
                   Uzasadnienie: 
  Po przyjęciu Uchwały Nr XL/210/2010 Rady Gminy RozdraŜew z dnia  
                   22 czerwca 2010 r.  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
                   i złoŜeniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej  dla operacji pn.             
                   „Remont świetlic wiejskich w Dzielicach, Grębowie i Nowej Wsi wraz z   
                   zagospodarowaniem terenu przyległego” 
                   Wielkopolski Urząd Marszałkowski wezwał  gminę RozdraŜew  do uzupełnienia     
                   Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś o zapis zgodny z § 10 ust.2 pkt 1 lit.e  
                   Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 14 lutego 2008 r. 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.  Oznacza to Ŝe w przyjętym Planie      
                   Odnowy  Miejscowości Nowa Wieś  musi się znaleźć dodatkowy rozdział, pt:  
                  Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia  
                   potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów, ze względu na  
                   ich połoŜenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 
                   Stosowne zmiany przyjęto uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 05 listopada 2010 r. 
                   Z uwagi na wymóg  zatwierdzenia zmian wnoszę o przyjęcie powyŜszej uchwały. 
 
 
 
 
         Wójt Gminy  
         mgr Mariusz Dymarski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


