
Załącznik
do Uchwały XLVI /407 /10

      RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 28 września 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia „Planu Odnowy 
Miejscowości Osiek nad Notecią na lata 
2009-2015”

W załączniku do Uchwały Nr XXX / 230 / 09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2009 

roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Osiek nad Notecią na lata 2009-2015” 

wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł załącznika otrzymuje nowe brzmienie:

„PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Osiek nad Notecią na lata 2009 - 2017”

2) w rozdziale 1. WPROWADZENIE str. 5 ostatni akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Niniejszy  plan  obejmuje  lata  2009-2017.  Czasokres  planu  jest  podyktowany 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r., które ustala 

okres planowania na co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości , co 

zważywszy na czas uchylenia planu, obejmuje okres do 2017r. włącznie”;

3) w  rozdziale  8.  OPIS  PLANOWANYCH  ZADAŃ  I  PRZEDSIĘWZIĘĆ 

AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE CO NAJMNIEJ 7 

LAT  OD  DNIA  PRZYJĘCIA   PLANU  ODNOWY  MIEJSCOWOŚCI  W 

KOLEJNOŚCI  WYNIKAJĄCEJ  Z  PRZYJĘTYCH  PRIORYTETÓW  ROZWOJU 

MIEJSCOWOŚCI  Z  PODANIEM  SZACUNKOWYCH  KOSZTÓW  ICH 

REALIZACJI w  punkcie  8.1  „  Informacje  ogólne”  zmienia  się  lata  realizacji 

zaplanowanych zadań. Zdania od wersu 5 str. 55 otrzymują nowe brzmienie:

„Zadania  zaplanowane  są  do  realizacji  w   latach  2009-2017.  Kolejność  wynikającą  z 

przyjętych piorytetów rozwoju miejscowości stanowią lata realizacji podane w pkt 9.3 „Opis 

projektów” i opis w pkt 9.4. gdzie szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji zadań 

inwestycyjnych i przedsięwzięć projektów 2009-2017 będące wypadkową priorytetów;

4) tytuł tabeli 16 str. 56 otrzymuje nowe brzmienie:

„PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSIEK NAD NOTECIĄ W LATACH 2009-2017 - 

CELE I PROJEKTY”;

5) w tabeli 16 str. 56 zmienia się nazwę projektu 2.2.2. na:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na 

odcinku Wyrzysk – Osiek (etap II)”;

6) w punkcie 8.3. Opis projektów / operacji  str. 59 zmienia się nazwę projektu 2.2.2. na:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na 

odcinku Wyrzysk – Osiek (etap II)”;

7) w punkcie 8.3. Opis projektów / operacji w projekcie 2.2.2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 



nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (etap 

II)  str.  59,  zmienia  się  lata  realizacji  z:  „2014”  na:  „2010-2011”,  zmienia  się  wartość 

nakładów finansowych z: „300 000” na: „750 000”, w nakładach finansowych skreśla się: 

„WZDW”,  a  dopisuje:  „przy udziale  środków zewnętrznych”  oraz  Przedmiot  projektu  i 

przeznaczenie  str.  60  otrzymuje  nowe  brzmienie:  „Przedmiotem  projektu  jest  budowa 

ścieżki o szer. 2,0 m i dł. 592,24 m w obrębie Osiek nad Notecią”;

8) w punkcie 8.3. Opis projektów / operacji w projekcie 3.1.2. Budowa pola namiotowego na 

terenie  pomiędzy skansenem a Łobzonką wzdłuż ul.  Pracz z  jednoczesną budową plaży 

wzdłuż  Łobzonki  w jego pobliżu  str.  60,  zmienia  się  lata  realizacji  z:  „2014-2015” na: 

„2014-2017” oraz w nakładach finansowych skreśla się: „PROW”, a dopisuje: „przy udziale 

środków zewnętrznych”;

9) w punkcie 8.4. Szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji  zadań inwestycyjnych i 

przedsięwzięć  z  terminem  ich  realizacji  w  latach  2009-2015  str.  60,  zdanie  pierwsze 

otrzymuje nowe brzmienie:

„Tabela 17. zawiera projekty do realizacji w latach 2009-2017, sposób realizacji, przewidywane 

koszty oraz źródła finansowania”.

10) tytuł tabeli 17 str. 62 otrzymuje nowe brzmienie:

„Szacunkowe koszty oraz harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć z 

terminem  ich  realizacji  stanowiących  wypadkową  przyjętych  kryteriów  rozwoju 

miejscowości w latach 2009-2017”;

11) w  tabeli  17  „Szacunkowe  koszty  oraz  harmonogram  realizacji  zadań  inwestycyjnych  i 

przedsięwzięć  z  terminem ich  realizacji  stanowiących  wypadkową  przyjętych  kryteriów 

rozwoju miejscowości w latach 2009-2017” str. 62 i 63 skreśla się kolumny: 5, 6, 7 i 8;

12) w  tabeli  17  „Szacunkowe  koszty  oraz  harmonogram  realizacji  zadań  inwestycyjnych  i 

przedsięwzięć  z  terminem ich  realizacji  stanowiących  wypadkową  przyjętych  kryteriów 

rozwoju miejscowości w latach 2009-2017” str. 63 zmienia się nazwę projektu 2.2.2. na:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na 

odcinku Wyrzysk – Osiek (etap II)”;

13) w  tabeli  17  „Szacunkowe  koszty  oraz  harmonogram  realizacji  zadań  inwestycyjnych  i 

przedsięwzięć  z  terminem ich  realizacji  stanowiących  wypadkową  przyjętych  kryteriów 

rozwoju miejscowości w latach 2009-2017” str.  63, w projekcie 2.2.2. Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk 

– Osiek (etap II), w kolumnie 3 Sposób wykonania skreśla się: „PROW”, a dopisuje: „przy 

udziale środków zewnętrznych”, w kolumnie 4 Wymagane środki finansowe (ZŁ) zmienia 

się z: „300 000” na „750 000” oraz w kolumnie 9 Termin realizacji (lata) zmienia się z: 



„2014” na: „2010 - 2011”;

14) w  rozdziale  10.  MONITOROWANIE,  OCENA REALIZACJI,  AKTUALIZACJA I 

KOMUNIKACJA  SPOŁECZNA  PLANU  ODNOWY w  punkcie  10.2.   Ocena, 

aktualizacja str. 67, zmienia się lata dokonania ocen. Zdanie w wersie 5 otrzymuje nowe 

brzmienie:

„ W latach 2009-2017 ocena będzie dokonana trzykrotnie:

 ocena pierwsza  (ex ante) po zakończeniu realizacji planu odnowy przez radę gminy,

 ocena realizacji planu odnowy na koniec 2010 roku 

- lider wraz z grupą odnowy przygotują informację o realizacji planu ( postępie 

  prac, trudnościach ) i na zebraniu wiejskim poprzez wspólną ocenę wypracują  

  wnioski w sprawie ewentualnego skorygowania poczynań bądź założeń planu

 ocena trzecia  (ex post)  po zakończeniu realizacji  planu odnowy (przed upływem 

2017 roku)

− lider wraz z grupą odnowy przygotują informację o realizacji planu 

(końcową) i jej skutkach , a na zebraniu wiejskim poprzez wspólną ocenę  

sformułują wnioski do następnych planów odnowy ”.

15) w rozdziale 11. str. 68 zmienia się tytuł na:

„11.  PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO WSPARCIA W LATACH 2009-2010 RAMACH 

PROW 2007-2013 – DZIAŁANIE  „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”;

16) w rozdziale 11.  PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO WSPARCIA W LATACH 2009-2010 

RAMACH PROW 2007-2013 – DZIAŁANIE  „ODNOWA I ROZWÓJ WSI  dopisuje się punkt 

„11.2. Opis, cel, czas realizacji, uzasadnienie 

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu  planowanego do realizacji w ramach PROW – Działanie „Odnowa i 

rozwój  wsi”  będzie  Rozbudowa drogi  wojewódzkiej  nr  194  i  gminnej  w  zakresie  budowy 

ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (etap II). Etap II obejmuje budowę przez Gminę 

Wyrzysk ścieżki  rowerowej  o  szer.  2.0 m i  dł.  592,24 m na dz.  nr  128.  Pozostały odcinek 

wzdłuż drogi wojewódzkiej od Wiernowa do połączenia z planowaną do realizacji przez Gminę 

Wyrzysk ścieżką, o dł. 1.480 m stanowi etap I budowy ścieżki rowerowej Wyrzysk – Osiek, i 

będzie realizowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Czas realizacji

Planuje się realizację projektu w latach 2010 - 2011.

Cel projektu

Celem realizacji projektu jest poprawa wizerunku wsi dla nas samych i przyjezdnych, czyli 

stworzenie warunków do:



 wzrostu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości i gminy,

 zwiększenia aktywności mieszkańców i turystów w zakresie turystyki, rekreacji i sportu,

 do aktywnego spędzania czasu, turystyki rowerowej, rekreacji i sportu,

 dla poprawy zdrowia mieszkańców,

  poprawy bezpieczeństwa rowerzystów,

 promocji walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego w gminie.

Uzasadnienie wyboru projektu

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki i poprawy jakości życia mieszkańców 

oraz przyjezdnych, co w poszczególnych sferach wyrazi się następująco:

Społeczność

• zaspokojenie potrzeb społecznych

• poprawa bezpieczeństwa publicznego

• dostępność przestrzeni publicznej dla niepełnosprawnych

• wzrost integracji społecznej

• wzrost zainteresowania sportem, rekreacją, aktywnym wypoczynkiem

• wzrost zainteresowania walorami turystycznymi i kulturalnymi gminy

Przestrzeń i środowisko

• zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  z  wykorzystaniem  naturalnego  ukształtowania 

terenu

• poprawa estetyki poprzez uporządkowanie terenu

Gospodarka

• wzrost atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej miejscowości

• stworzenie warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej w dziedzinie rekreacji

Współfinansowanie projektu środkami unijnymi daje gwarancję jego realizacji, dotąd bowiem 

ograniczone możliwości finansowe gminy i społeczności lokalnej stanowiły barierę dla podjęcia 

tak dużego wyzwania”.

17) tabela  19.  str.  70 otrzymuje brzmienie „Harmonogram rzeczowy i  finansowy projektów 

przewidzianych do wsparcia w ramach PROW w latach 2009 – 2011” i dodaje się projekt nr 

2.2.2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej 

na odcinku Wyrzysk – Osiek (etap II) jak niżej:


