
 

Uchwała Nr XXIX/223/13 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 12 czerwca 2013r. 

 
w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr VIII/44/11 z dnia 20 kwietnia 

2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłodawa na lata 2011- 

2020 

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1  

pkt 20 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (tekst jednolity  

Dz. U. z 2013r. Poz. 173) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Poz. 501) uchwala się  

co następuje:  

 

§ 1 Wprowadza się zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Kłodawa na lata 2011-2020 

polegające na: 

             a. wprowadzeniu zmian w spisie treści;  

             b. wprowadzeniu punktu IV Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym  

                 znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców; 

             c. wprowadzeniu uzupełnień do punktu VI Harmonogram finansowy wdrażania  

                 projektów na lata 2011-2020 o następujące elementy: nazwa inwestycji, cel,  

                 przeznaczenie, harmonogram realizacji, przewidziany koszt i źródła finansowania. 

 

§ 2 Teks jednolity Planu Odnowy Miejscowości Kłodawa na lata 2011-2020 po zmianach  

       stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

             Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

                                Andrzej Legan 

                                                                                  

Uzasadnienie: 

Weryfikacja wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości 

Kłodawa oraz budowa placu parkingowego w miejscowości Wojcieszyce, Gmina Kłodawa”  

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-

2013, wykazała braki w Planie Odnowy Miejscowości Kłodawa na lata 2011-2020, który jest 

załącznikiem do wniosku o dofinansowanie decydującym o jego pozytywnym rozpatrzeniu. 

Aby dokument ten spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 14 lutego 2008r. 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 musiał zostać uzupełniony o następujące elementy: 

punkt IV Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców oraz punktu VI Harmonogram finansowy wdrażania projektów na lata 2011-

2020, do którego dodane zostały: cel i przeznaczenie inwestycji, harmonogram realizacji  

oraz przewidziany koszt i źródła finansowania poszczególnego zadania. 


