
UCHWAŁA Nr XLVII/426/10

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyniewo na lata 2010 – 2017”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z 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.), Rada 

Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się “Plan Odnowy Miejscowości Dobrzyniewo na lata 2010 – 2017” przyjęty 

przez Zebranie Wiejskie w Dobrzyniewie w dniu 13 października 2010 r. w brzmieniu załącznika 

do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVII/426/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2010 r. w 

sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyniewo na lata 2010 – 2017.

„Plan  Odnowy Miejscowości  Dobrzyniewo  na  lata  2010 –  2017”  jest  dokumentem 

podstawowym  przy  ubieganiu  się  o  dofinansowanie  przedsięwzięć  na  terenie  miejscowości  w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zawiera on: charakterystykę 

miejscowości,  inwentaryzację  zasobów służących  odnowie miejscowości  oraz  ocenę  mocnych  i 

słabych  stron  miejscowości,  a  także  opis  planowanych  zadań  inwestycyjnych  i  przedsięwzięć 

aktywizujących społeczność lokalną w okresie siedmiu lat.

W  związku  z  nowym  Programem  i  okresem  finansowania  zadań,  niezbędne  jest 

uchwalenie  Planu  Odnowy  Miejscowości  w  zakresie  planowanych  projektów  i  kosztów  ich 

realizacji.

Uchwalenie  „Planu  Odnowy  Miejscowości  Dobrzyniewo  na  lata  2010  –  2017” 

umożliwia gminie i innym podmiotom ubieganie się o dotacje w latach 2010 – 2013. 

„Plan  Odnowy  Miejscowości  Dobrzyniewo  na  lata  2010  –  2017”  został  przyjęty 

Uchwałą Nr 2/2010 Zebrania Wiejskiego mieszkańców Dobrzyniewo w dniu 13 października 2010 

r. i przekazany do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Wyrzysku.

Mając na względzie ważność niniejszego opracowania dla przyszłości  i  rozwoju wsi 

Dobrzyniewo, podjęcie w/w uchwały jest konieczne i uzasadnione.


