
UCHWAŁA NR XXXVI/261/10 
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 8 lipca 2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Pyzdry na lata 2010 - 2017".  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 
1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.02.2008r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętegto 
programem Rozwoju Obszarów Wiejskcih na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 ze zm.) Rada Miejska 
w Pyzdrach uchwala, co następuje:  

§ 1. Zatwierdza się  "Plan odnowy miejscowości Pyzdry na lata 2010 - 2017" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.  

§ 2. 1. Traci moc uchwała Nr XVII/103/08 z dnia 25.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości 
Pyzdry.  

1) Traci moc uchwała nr XXXIV/240/10 z dnia 17.03.2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości 
Pyzdry na lata 2008 - 2015".  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

W związku ze zmianą  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) konieczne jest zatwierdzenie uchwałą Rady 
Miejskiej w Pyzdrach "Planu odnowy miejscowści Pyzdry na lata 2010 - 2017". Plan ten stanowi obowiązkowy załącznik do 
wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach porgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie 
działania "Odnowa i rozwój wsi". Pomoc ta przyznawana jest w formie refundacji części kosztów związanych z realizacją 
operacji. W ramach w/w działania możliwa jest budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje 
rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, a także przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków 
pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych. Refundacji bedą  podlegać  koszty kwalifikowalne 
w wysokości do 75% tych kosztów z zastrzeżeniem, że dla jednej miejscowości nie więcej niż 500.000 zł w okresie realizacji 
Programu. Zapisy Planu zgodne z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2008 - 2013. W związku 
z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.  
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