
UCHWAŁA Nr III/23/10

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości  Kosztowo 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 c 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 w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIV/380/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 

r.  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  Odmowy  Miejscowości  Kosztowo  na  lata  2010  –  2017” 

wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się w spisie treści, przed spisem załączników, tytuł rozdziału 8 w brzmieniu:

„8.  OPIS  I  CHARAKTERYSTYKA  OBSZARÓW  O  SZCZEGÓLNYM  ZNACZENIU 

DLA  ZASPOKOJENIA  POTRZEB  MIESZKAŃCÓW,  SPRZYJAJACYCH 

NAWIĄZYWANIU  KONTAKTÓW  SPOŁECZNYCH,  ZE  WZGLĘDU  NA  ICH 

POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE ……………….32”;

2) dodaje się rozdział 8 w brzmieniu: 

„ 8. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU 

DLA  ZASPOKOJENIA  POTRZEB  MIESZKAŃCÓW,  SPRZYJAJACYCH 

NAWIĄZYWANIU  KONTAKTÓW  SPOŁECZNYCH,  ZE  WZGLĘDU  NA  ICH 

POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE

W miejscowości  Kosztowo obszarem o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne jest teren, na którym znajdują się: Szkoła 

Podstawowa  Kosztowie z salą gimnastyczną i przyległym parkiem, remiza OSP i świetlica 

wiejska wraz z przyległym terenem. W tych budynkach odbywają się różne uroczystości i 

spotkania  okolicznościowe,  w  których  biorą  udział  mieszkańcy  Kosztowa,  Rzęszkowa, 

Jeziorek Kosztowskich i  Nieżychowa. Świetlica  wiejska w Kosztowie jest  intensywnie i 

wszechstronnie  wykorzystywana  dla  potrzeb  lokalnej  i  nie  tylko  społeczności  wiejskiej. 



Obiekt  jest  zlokalizowany  w łatwo  dostępnym  dla  społeczności  miejscu,  z  doskonałym 

dojazdem z  drogi  powiatowej,  wyposażony  w  miejsca  parkingowe,  w  pobliżu  budynku 

Szkoły  Podstawowej.  Świetlica  wiejska  jest  miejscem  licznych  spotkań  mieszkańców, 

zebrań  wiejskich,  występów  lokalnych  zespołów  muzycznych  i  artystycznych,  imprez 

okolicznościowych,  które  służą  integracji  społecznej,  samorealizacji  mieszkańców, 

prezentacji  własnych  umiejętności  i  nawiązywaniu  nowych  kontaktów.  Budynek  jest 

wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia pozwalające na przygotowanie w/w imprez 

czy spotkań,  posiada scenę do występów artystycznych,  oraz pomieszczenia  dla pełnego 

jego wykorzystania. Opiekę nad obiektem sprawuje sołtys wsi. 

Mieszkańcy wsi Kosztowo aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, dlatego też 

remont świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem  zwiększy możliwości organizowania 

różnych imprez z udziałem nie tylko mieszkańców wsi Kosztowo, ale także pozostałych 

miejscowości  sąsiadujących  z  Kosztowem.  Świetlica  środowiskowa  jest  bowiem 

alternatywą na spędzenie wolnego czasu w obrębie całego sołectwa i poza jego granicami.

Powyższe  przedsięwzięcie  odgrywać  będzie  zatem dużą  rolę  w zakresie  rozwoju 

kulturalnego  społeczności  lokalnej.  Wyremontowany  obiekt  świetlicy  będzie  zapewniał 

dobre  warunki  dla  realizacji  przedsięwzięć  kulturalnych  i  edukacyjnych  na  rzecz 

mieszkańców Kosztowa, jak i wpłynie na zagospodarowanie czasu wolnego wśród dzieci i 

młodzieży.

Realizacja  inwestycji  wpłynie  na  poprawę  jakości  życia  na  obszarach  wiejskich 

przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Ponadto remont 

budynku  świetlicy  wraz  z  jej  wyposażeniem  umożliwi  rozwój  tożsamości  społeczności 

lokalnej Kosztowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/23/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie  zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości  Kosztowo na lata  2010 – 

2017”.

W związku ze zmianą 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 ze zmianami), dodatkowym obowiązkowym elementem Planu 

Odnowy  Miejscowości  jest  opis  i  charakterystyka  obszarów  o  szczególnym  znaczeniu  dla 

zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców,  sprzyjających  nawiązywaniu  kontaktów  społecznych,  ze 

względu na ich położenie  oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.  W tej  sytuacji  „Plan Odnowy 

Miejscowości Kosztowo na lata 2010 – 2017” nie zawierał wszystkich elementów wymienionych w 

§10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. 

Do  usunięcia  nieprawidłowości  wezwała  nas  Instytucja  Zarządzająca  środkami 

zewnętrznymi, do której zostały złożone wnioski o dofinansowanie zadań pn.: „Remont świetlicy 

wiejskiej w Kosztowie”. 

Zmiana do „Planu Odnowy Miejscowości Kosztowo na lata 2010 – 2017” została przyjęta 

Uchwałą  Nr   /2010  Zebrania  Wiejskiego  mieszkańców  Kosztowa  w dniu  15grudnia  2010  r.  i 

przekazana do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Wyrzysku.

Mając  na  względzie  ważność  zatwierdzenia  zmian  dla  potrzeb  pozyskania  funduszy 

zewnętrznych na realizację inwestycji  we wsi Kosztowo podjęcie w/w uchwały jest konieczne i 

uzasadnione.


