Uchwała nr VII/66/2011
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29.09.2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian
„Planu odnowy miejscowości Wrąbczynek na lata 2009 – 2016”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.02.2008 roku 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 2008 roku Nr 38 poz. 220 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach
uchwala co następuje:
§1
W „Planie odnowy miejscowości Wrąbczynek na lata 2009-2016” zatwierdzonym uchwałą
Nr XXIX/202/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.09.2009 r. i zmienionym uchwałą Nr
XXXIV/239/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 marca 2010 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1. Pkt. ,,VI. Wizja stanu docelowego” otrzymuje brzmienie ,,VII. Wizja stanu docelowego”.
2. Pkt. ,,VI.1. Jaka ma być nasza miejscowość za 10 lat?” otrzymuje brzmienie ,,VII.1. Jaka
ma być nasza miejscowość za 10 lat?”.
3. Pkt. ,,VI.2. Misja rozwoju miejscowości” otrzymuje brzmienie ,,VII.2. Misja rozwoju
miejscowości”.
4. Pkt. ,,VII. Plan rozwoju miejscowości Wrąbczynek” otrzymuje brzmienie ,,VIII. Plan
rozwoju miejscowości Wrąbczynek”.
5. Pkt. ,,VIII. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie” otrzymuje brzmienie ,,IX.
Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie”.
6. Pkt. ,,IX. Zgodność planowanych działań z dokumentami planistycznymi szczebla
regionalnego” otrzymuje brzmienie ,,X. Zgodność planowanych działań z dokumentami
planistycznymi szczebla regionalnego”.
7. Pkt. ,,X. Opis planowanych przedsięwzięć w latach 2009-2016” otrzymuje brzmienie ,,XI.
Opis planowanych przedsięwzięć w latach 2009-2016”.
8. Pkt. ,,XI. Opis planowanego przedsięwzięcia” otrzymuje brzmienie ,,XII. Opis
planowanego przedsięwzięcia”.
9. Po pkt. ,,V. Analiza SWOT” dodaje się pkt. VI o treści: ,,VI. Charakterystyka obszaru
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno –
przestrzenne.
Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów społecznych jest zlokalizowana w centrum wsi świetlica wiejska.
Cały obszar, w obrębie którego znajduje się budynek świetlicy posiada łączną powierzchnię
300 m2. Jest to teren zadbany, ogrodzony, oświetlony. Z uwagi na to, że w miejscowości nie
ma szkoły, punktu przedszkolnego, ani boiska trawiastego jedyną alternatywą na zajęcia
pozalekcyjne jest świetlica wiejska. Na tym obszarze mieszkańcy organizują dożynki, festyny
i zebrania. Jest to główne i jedyne miejsce spotkań i integracji mieszkańców. Bardzo duże
znaczenie ma położenie obszaru w centrum wsi. Dogodna lokalizacja umożliwia częste
odwiedzanie tego urokliwego miejsca. W obrębie świetlicy wiejskiej znajduje się teren, który
przeznaczony został na plac zabaw dla dzieci. Teren ten jest zacieniony pobliskimi drzewami,
co korzystnie wpłynie w czasie pory letniej i wakacyjnej na przebywanie dzieci na placu.
Umiejscowienie placu zabaw w centrum wsi podnosi bezpieczeństwo dzieci korzystających z
urządzeń oraz powoduje, że jest on łatwo dostępny. Dlatego też bardzo ważne jest, by w

miejscowości powstał plac zabaw, na którym dzieci pożytecznie mogłyby spędzić czas pod
opieką rodziców.”
10. W pkt. ,,VIII. Plan rozwoju miejscowości Wrąbczynek” w pozycji Cel 1:
Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej, w kolumnie projekt, dodaje się
zapis w brzmieniu: ,,2. Budowa placu zabaw.” oraz ,,3. Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej.”
11. W pkt. ,,IX. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie”, cel 1 Zagospodarowanie
terenu przy budynku świetlicy wiejskiej, kolumna Projekt, dodaje się zapis w brzmieniu: ,,2.
Budowa placu zabaw.”, w kolumnie Termin wpisuje się ,,2012”, w kolumnie Kto realizuje i
finansuje? wpisuje się ,,Budżet Gminy”, w kolumnie Wartość wpisuje się ,,30 000”.
12. W pkt. ,,IX. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie”, cel 1 Zagospodarowanie
terenu przy budynku świetlicy wiejskiej, kolumna Projekt, dodaje się zapis w brzmieniu: ,,3.
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”, w kolumnie Termin wpisuje się ,,2012”, w
kolumnie Kto realizuje i finansuje? wpisuje się ,,Budżet Gminy”, w kolumnie Wartość
wpisuje się ,,15 000”.
13. W pkt. ,,XI. Opis planowanych przedsięwzięć w latach 2009-2016” dodaje się kolejny
wiersz, w kolumnie Lp. wpisuje się ,,4”, w kolumnie Nazwa planowanego działania wpisuje
się ,,Budowa placu zabaw”, w kolumnie Czas realizacji zadania wpisuje się ,,2012”, w
kolumnie Źródła finansowania, Budżet gminy wpisuje się ,,30 000”, w kolumnie Koszt w
złotych wpisuje się ,,30 000”.
Zapis ,,W ramach celu 1 planuje się remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół, opisany w dalszej części Planu.” zastępuje się zapisem: ,,W ramach celu 1
planuje się remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, opisany w
dalszej części Planu oraz budowę placu zabaw.”
14. W pkt. ,,XI. Opis planowanych przedsięwzięć w latach 2009-2016” dodaje się kolejny
wiersz, w kolumnie Lp. wpisuje się ,,5”, w kolumnie Nazwa planowanego działania wpisuje
się ,,Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”, w kolumnie Czas realizacji zadania wpisuje
się ,,2012”, w kolumnie Źródła finansowania, Budżet gminy wpisuje się ,,15 000”, w
kolumnie Koszt w złotych wpisuje się ,,15 000”.
15. W pkt. ,,XII. Opis planowanego przedsięwzięcia” zapis: ,,Zadaniem priorytetowym
przewidzianym w Planie Odnowy Miejscowości Wrąbczynek do realizacji w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader ,,Odnowa i rozwój
wsi” jest: Cel 1: Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej.” zastępuje się
zapisem: ,,Zadaniem priorytetowym przewidzianym w Planie Odnowy Miejscowości
Wrąbczynek do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, ,,Odnowa i rozwój wsi” jest: Cel 1: Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy
wiejskiej.”
§2
Ustala się zapisy Planu Odnowy Miejscowości Wrąbczynek na lata 2009-2016 w brzmieniu
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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