Uchwała Nr LIV/423/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/254/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z
dnia 25 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Nadbrzeż na lata 2008-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i § 10 ust. 2 pkt. 2 ppkt. 1 lit. „e” i ppkt.2
lit „c” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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 20072013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W tytule uchwały Nr XXXIV/254/2009 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadbrzeż na
lata 2008-2015 zmienia się czasookres obowiązywania Planu z dotychczasowego 2008-2015
na czasookres 2010-2017 .
2. W związku ze zmianą tytułu uchwały § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1.Postanawia się zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Nadbrzeż na lata 2010-2017 ,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”
§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w brzmieniu jak
w załączniku.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Gmina Karczew może
ponownie ubiegać się o refundację kosztów inwestycyjnych oraz kosztów wyposażenia dla
projektu pn. „Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż”.
Do wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dołącza się
obligatoryjnie Plan Odnowy Miejscowości - Nadbrzeż, w którym dokonano zmiany zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 1 kwietnia 2010 roku.
Zmiany dotyczą harmonogramu wdrażania operacji na terenie wsi Nadbrzeż wraz z nowymi
przedziałami czasowymi ich realizacji. A ponadto dokonano uzasadnienia celowości danej
operacji w centrum przestrzeni publicznej, a także charakterystyki zadania, której celem jest
zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości wsi Nadbrzeż.

