
U C H WAŁ A Nr X V I I I/173/2012

R AD Y  M I EJ S K I EJ  W WY R ZY S K U

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  Odnowy 

Miejscowoś ci 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 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 XLVII/426/10 Rady Miejskiej  w Wyrzysku z dnia 28 

października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyniewo 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 ……………….26”;

2) w spisie treści i na str. 23 tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie: 

„PROJEKT PRZEWIDZIANY DO WSPARCIA W LATACH 2011 – 2013 W RAMACH 

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

3) w punkcie 7.1, str. 24 - przedostatnie zdanie otrzymuje nowe brzmienie: 

„Koszt zadania priorytetowego wynosi ok. 510.300 zł jego realizacja jest planowana na lata 

2010-2013”.

4) tabela 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

5) 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 Dobrzyniewo obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne jest obszar boiska sportowego oraz teren 

znajdujący  się  bezpośrednio  przy  boisku,  przeznaczony na  budowę świetlicy  wiejskiej, 

który został już częściowo zagospodarowany poprzez stworzenie placu zabaw dla dzieci. 

Boisko sportowe jest miejscem licznych spotkań mieszkańców, imprez okolicznościowych, 

które  służą  integracji  społeczności  wiejskiej,  krzewieniu  i  podtrzymywaniu  lokalnych 

tradycji  oraz  wzmacnianiu  lokalnej  tożsamości.  Teren  boiska  wykorzystywany  jest  do 

rozgrywek piłki nożnej, ponadto obiekt służy również jako teren rekreacyjny, na którym 

organizowane są festyny i pikniki z okazji różnych uroczystości, takich jak dzień dziecka. 

Na obszarze boiska skupia się życie społeczne, kulturalne i sportowe wszystkich pokoleń 

mieszkańców wsi Dobrzyniewo. Obok boiska planowana jest budowa świetlicy wiejskiej, 

która  w  naturalny  sposób  przejmie  społeczne,  kulturalne  i  edukacyjne  funkcje  boiska. 

Mieszkańcy  wsi  Dobrzyniewo  aktywnie  uczestniczą  w  życiu  społecznym,  dlatego  też 

budowa  budynku  świetlicy  wiejskiej  zwiększy  możliwości  organizowania  różnych 

uroczystości  z  udziałem  nie  tylko  mieszkańców  wsi  Dobrzyniewo,  ale  także  innych 

miejscowości będących w bezpośrednim sąsiedztwie z Dobrzyniewem np. wieś Młotkówko. 

Nowy  obiekt  świetlicy  wiejskiej  będzie  zapewniał  dogodne  warunki  dla  realizacji 

przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnych, wpłynie również na możliwość 

owocnego  zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży.  Realizacja  inwestycji 

wpłynie  na  poprawę  jakości  życia  na  obszarach  wiejskich  przez  zaspokojenie  potrzeb 

społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U ZA S A D NIE NIE

do  Uchwały  Nr  X V I I I/173/2012  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  z  dnia  27 

kwietnia  2012  r. zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu 

Odnowy Miejscowo ś ci Dobrzyniewo 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 

Dobrzyniewo 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.

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

przyjęta Uchwałą Nr 1/2012 Zebrania Wiejskiego mieszkańców wsi Dobrzyniewo w dniu 23 marca 

2012  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 Dobrzyniewo podjęcie w/w uchwały jest konieczne i uzasadnione.


