Uchwała nr VII/67/2011
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29.09.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian
„Planu odnowy miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry 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 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 Wrąbczynkowskie Holendry na lata 2010-2017”
zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/237/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 marca
2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1.W pkt. ,,III. Inwentaryzacja i analiza zasobów miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry”
w akapicie Dziedzictwo religijne i historyczne dodaje się zapis: ,,Miejscowość powstała w II
połowie XVIII wieku, nazwa pochodzi od kolonistów, olędrów – osadników z Fryzji i
Niderlandów, którzy na terenie tej części Wielkopolski zakładali wsie. Ich kultura trwała w
Wielkopolsce prawie 300 lat, została zapomniana w wyniku masowych przesiedleń po II
wojnie światowej. Tereny te nazwano Puszczą Pyzdrską. Cechą tej miejscowości jest
doskonale zachowane dziedzictwo olęderskie, które wyróżnia się dużą ilością starych zagród,
budowanych z darniowej rudy żelaza. Atutami obszaru Puszczy Pyzdrskiej są: malowniczość
krajobrazów poolęderskich miejscowości, rozległe tereny do zagospodarowania, dziedzictwo
kulturowe i historyczne regionu.”
2. Pkt. ,,VI. Wizja stanu docelowego” otrzymuje brzmienie ,,VII. Wizja stanu docelowego”.
3. Pkt. ,,VI.1. Jaka ma być nasza miejscowość za 10 lat?” otrzymuje brzmienie ,,VII.1. Jaka
ma być nasza miejscowość za 10 lat?”.
4. Pkt. ,,VI.2. Misja rozwoju miejscowości” otrzymuje brzmienie ,,VII.2. Misja rozwoju
miejscowości”.
5. Pkt. ,,VII. Plan rozwoju miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry” otrzymuje brzmienie
,,VIII. Plan rozwoju miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry”.
6. Pkt. ,,VIII. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie” otrzymuje brzmienie ,,IX.
Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie”.
7. Pkt. ,,IX. Zgodność planowanych działań z dokumentami planistycznymi szczebla
regionalnego” otrzymuje brzmienie ,,X. Zgodność planowanych działań z dokumentami
planistycznymi szczebla regionalnego”.
8. Pkt. ,,X. Opis planowanych przedsięwzięć w latach 2010-2017” otrzymuje brzmienie ,,XI.
Opis planowanych przedsięwzięć w latach 2010-2017”.
9. Pkt. ,,XI. Opis planowanego przedsięwzięcia” otrzymuje brzmienie ,,XII. Opis
planowanego przedsięwzięcia”.
10. 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 ważnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów społecznych jest teren szkoły podstawowej w Wrąbczynkowskich
Holendrach. Ze względu na brak świetlicy, jedynym miejscem o szczególnym znaczeniu jest
szkoła podstawowa wraz z boiskiem do piłki nożnej i siatkowej. Malownicze położenie
obiektu, z pięknym krajobrazem sprawia, że jest to wymarzone miejsce do spędzania wolnego
czasu. Szkoła podstawowa poza funkcją edukacyjną pełni również funkcję kulturalno –
rekreacyjną. Dokonuje się to poprzez organizowanie w szkole zajęć pozalekcyjnych. Ponadto
na tym obszarze mieszkańcy organizują festyny z okazji dnia dziecka, dnia matki, dożynki i
inne. Miejsce to jest pielęgnowane i uatrakcyjniane przez mieszkańców. Koniecznym jest
zapewnienie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi, dlatego planuje się
wybudować plac zabaw obok szkoły, tak by poszerzyć ofertę spędzania czasu wolnego i
zapewnić aktywny wypoczynek i rekreację mieszkańców.”
11.W pkt. ,,VIII. Plan rozwoju miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry”, w kolumnie
pierwszej, Cel 1: Zagospodarowanie terenu w miejscowości”, ,,Projekty:” zapis: ,,1. Budowa
placu zabaw przy szkole podstawowej” zastępuje się zapisem: ,,1. Budowa placu zabaw”.
12. W pkt. ,,IX. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie”, cel 1 Zagospodarowanie
terenu w miejscowości, projekt 1, zapis: ,,Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej”
zastępuje się zapisem: ,,Budowa placu zabaw”, w kolumnie Termin zapis: ,,2010” zastępuje
się zapisem: ,,2012”.
13. W pkt. ,,XI. Opis planowanych przedsięwzięć w latach 2010-2017”, w pozycji 1, zapis:
,,Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej” zastępuje się zapisem: ,,Budowa placu
zabaw”, w kolumnie Czas realizacji działania zapis: ,,2010” zastępuje się zapisem: ,,2012”,
kolumnie Źródła finansowania zapis: ,,30 000,00” zastępuje się zapisem: ,,40 000”,
w kolumnie Koszt w złotych zapis: ,,30 000,00” zastępuje się zapisem: ,,40 000”.
14. W pkt. ,,XII. Opis planowanego przedsięwzięcia” zapis: ,,Zadaniem priorytetowym
przewidzianym w Planie Odnowy Miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry 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 szkole podstawowej.” zastępuje się
zapisem: ,,Zadaniem priorytetowym przewidzianym w Planie Odnowy Miejscowości
Wrąbczynkowskie Holendry do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, ,,Odnowa i rozwój wsi” jest: Cel 1: Zagospodarowanie terenu przy szkole
podstawowej.”.
§2
Ustala się zapisy Planu odnowy miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry na lata 2010-2017
w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pyzdrach
/-/ Elżbieta Kłossowska

