
Uchwała Nr XXV/194/08 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 29 października 2008r. 
 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zdroisko na lata 2008-2015 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala się  
co następuje: 
 

§ 1 Zatwierdza się do realizacji Plan Odnowy Miejscowości Zdroisko na lata 2008-2015 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 Traci moc uchwała Nr XX/204/04 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2004r.  
w sprawie zatwierdzenia przedłoŜonego przez Radę Sołecką wsi Zdroisko Opisu 
planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem do projektu „Przebudowa  
i rozbudowa budynku gospodarczego na Izbę Pamięci Kulturowych oraz budowa pomostu  
i przystani kajakowej na rzece Santoczna” oraz uchwała Nr XX/205/04 Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie realizacji i współfinansowania projektu „Przebudowa  
i rozbudowa budynku gospodarczego na Izbę Pamięci Kulturowych oraz budowa pomostu  
i przystani kajakowej na rzece Santoczna” w miejscowości Zdroisko na lata 2005-2006. 
 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 

§ 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 
      Przewodniczący Rady Gminy 
 
       Andrzej Legan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Uchyla się uchwałę Nr XX/204/04 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2004r. 
oraz uchwałę Nr XX/205/04 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2004r., poniewaŜ 
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Przebudowa budynku gospodarczego na Izbę 
Tradycji Kulturowych i budowa pomostu na rzece w Zdroisku”, złoŜony w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” nie został przyjęty do realizacji 
i nie uzyskał finansowego wsparcia.  

W nowym okresie programowania na lata 2007-2013 plan odnowy miejscowości jest 
niezbędnym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Plan Odnowy Miejscowości Zdroisko na lata 2008-2015 został przyjęty uchwałą 
zebrania wiejskiego w Zdroisku w dniu 13 czerwca 2008r. 


