
Uchwała VI / 34 / 2015
Rady Gminy   Szczytniki 
z dnia 2 kwietnia  2015 r.

 
zmieniajaca uchwałę w sprawie  zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości 

Iwanowice”

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)   u c h w a l a 
s i ę ,  co następuje:

§  1.  Zatwierdza  się  zmiany  do  Planu  Odnowy  Miejscowosci  Iwanowice  wprowadzone 
Uchwałą Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Iwanowice  z dnia 27 marca 2015 r.

§  2.  W Uchwale  Nr  XXXVI/162/2010  Rady  Gminy  Szczytniki  z  dnia  11  lutego  2010  r. 
w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowosci  Iwanowice  załącznik  otrzymuje 
brzmienie jak załacznik do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI / 34 / 2015

Rady Gminy Szczytniki
z dnia 2 kwietnia 2015  r.

Plan Odnowy Miejscowości Iwanowice w poszczególnych częściach przedstawia 
charakterystykę  miejscowości  oraz  planowane  kierunki  jej  rozwoju,  inwentaryzacje 
zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, ocenia mocne i słabe strony miejscowości, 
opisuje  planowane  do  realizacji  przedsięwzięcie,  określa  szacunkowo  przewidywane 
koszty  i harmonogram realizacji na lata 2015 – 2020. Wskazuje kierunki zaangażowania 
środków własnych pochodzących z budżetu i zakres korzystania ze środków unijnych.

Sporządzenie  i  uchwalenie  Planu  Odnowy  Miejscowości   stanowi  niezbędny 
warunek  przy  aplikowaniu  o  środki  finansowe  w  ramach  programu  „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

Podstawą  tworzenia  dokumentu  stanowiły  ustalenia  zebrania  wiejskiego,  jakie 
odbyło się w dniu 27 marca 2015 r. w miejscowości Iwanowice,  na zebraniu wiejskim 
podjęto uchwałę o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości  Iwanowice.

W celu wykorzystania inicjatywy mieszkańców, dla poprawy warunków i jakości 
życia na wsi, jak również dla możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań objętych 
w/w Planem podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.


