
UCHWALA NR XLVI/331/14
RADY GMINY SLAWNO
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowosci
Stawno na lata 2011 - 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379)
Rada Gminy Stawno, uchwala co nastepuje:

§ 1. W zaJqczniku nr 1 do uchwafy Nr IX/58/11 Rady Gminy Stawno

z dnia 02.09.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci

Stawno na lata 2011-2018 wprowadza sie nastepujqce zmiany:

1. W rozdziale II. Analiza zasobow miejscowosci, dodaje si§ punkt:

2) Przed Gminnym Osrodkiem Kultury znajdowat sie zniszczony

chodnik, wytozony ptytami betonowymi, ktory nie spetniat juz prawidtowo

swoich funkcji uzytkowych oraz estetycznych. Wymagat remontu, ktory

przyczyni sie poprawy jakosci zycia mieszkahcow oraz poprawy

bezpieczehstwa uzytkownikow.

2. W rozdziale V. Inwestycje, w punkcie 1 - Inwestycje wykonane w ostatnim

czasie w miejscowosci Stawno dodaje si§ punkt w brzmieniu:

- ,,Remont istnieja.cego chodnika przy Gminnym Osrodku Kultury w Stawnie"

- ,,Utwardzenie ciqgu pieszego przy Gminnym Osrodku Kultury w Stawnie - ETAP II"

3. W rozdziale V. Inwestycje, w punkcie 2 - Plan inwestycji na lata 2011-2018

dodaje sie:



Nazwa planowanego
zadania

Remont kosciota pw.
Wniebowziecia

Najswietszej Maryi
Panny w Stawnie

Remont dzwonnicy przy
kosciele pw.

Wniebowziecia
Najswietszej Maryi
Panny w Stawnie

Rewitalizacja

centrum Stewna

Cel, przeznaczenie

Gtownym celem
przedsiewziecia jest

zachowanie dziedzictwa
kulturowego

w regionie poprzez wykonanie
prac konserwatorskich przy

zabytku wpisanym do rejestru.

Gtownym celem
przedsiewziecia jest

zachowanie dziedzictwa
kulturowego

w regionie poprzez wykonanie
prac konserwatorskich przy

dzwonnicy.

Operacja przyczyni sie do
zwiekszenia integracji
mieszkaricow Stawna

i miejscowosci osciennych.
Ponadto przyczyni sie do
zwiekszenia aktywnosci

mieszkahcow, zaspokojenia
potrzeb dotyczqcych integracji

i nawia.zywania kontaktow
spotecznych, stworzy
mozliwosci do spotkah

integracyjnych oraz poprawy
ich jakosci zycia.

Harmonogram
realizacji

2014

2015-2016

2014-2018

Szacowany
koszt realizacji

wzl.

84 000,00

75 000,00

200 000,00

Zrodto
pozyskania
funduszy

Urzad
Marszatkowski

Srodki wtesne

Urzqd
Marszatkowski

6rodki wtesne

PROW

Srodki wtesne

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Stawno.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEW.O ZACY

mgr int.


