UCHWAŁA NR LII/322/2014
RADY GMINY NOWY KORCZYN
z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Czarkowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje:
§ 1. W Planie Odnowy Miejscowości Czarkowy zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/235/2010 Rady Gminy
Nowy Korczyn z dnia 31 maja 2010r. zatwierdza się następujące zmiany:
1) 1. Rozdział VII OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Nowy Korczyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowy Korczyn
Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
do uchwały Nr LII/322/2014 Rady Gminy w Nowym Korczynie w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy
Miejscowości
Czarkowy
W związku z otrzymanym pismem ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju konieczne jest uzupełnienie załącznika do
wniosku o przyznanie pomocy dla zadania „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy
Korczyn” w ramach działania 313, 322, 323 ”Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 jakim jest
Plan Odnowy Miejscowości.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/322/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 4 listopada 2014r.

VII OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NA LATA 2010 - 2021
1.Zagospodarowanie terenu wokół stawów.
Przedsięwzięcie przewiduje wykorzystanie największego potencjału wsi jakim są czarkowskie
stawy- a mianowicie, uprzątnięcie terenu wokół stawów, wykonanie alejek spacerowych, zasadzenie
drzew i krzewów wokół, wykonanie altanki oraz
zamieszczenie ławek ogrodowych dla
odwiedzających gości, którzy pragną odpocząć, wykonanie parkingu, zamieszczenie tabliczek
informacyjnych, koszy na śmieci, i innych elementów małej infrastruktury. W planach jest również
wykonanie kamiennego grilla, gdzie można by było smażyć złowione w stawach ryby.
Realizacja inicjatywy jest bardzo ważna dla mieszkańców wsi, bowiem stanowi bardzo dużą szansę
na rozwój agroturystyki na tym terenie, tym bardziej, że warunki do tego są we wsi znakomite.
Inwestycja przyczyni się
Okres realizacji: 2014-2021
Planowany koszt realizacji projektu: 100 000,00zł, źródło finansowania PROW WŚ.

2. Internet szerokopasmowy.
Połączenie z Internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej przepływowości jest dla wsi sporawą
ważną ze względu na wszechobecną komputeryzację i ogromne znaczenie Internetu oraz przepływu
informacji w życiu mieszkańców. Inwestycja poprawi warunki życia mieszkańców-zwłaszcza dzieci i
młodzieży uczącej się, dla których Internet to jedno z podstawowych obecnie źródeł informacji. Ponadto
przyczyni się do budowy społeczeństwa informacyjnego.

Okres realizacji: 2014-2021
Planowany koszt realizacji projektu: 250 000zł, planowane źródło finansowania PO IŚ, PO Polska
Wschodnia
3. Budowa przydomowych oczyszczalni.

Inwestycja przewiduje budowę przydomowych oczyszczalni w całej wsi jako, że miejscowość nie
jest skanalizowana. Zgodnie z przepisami ochrony środowiska każde gospodarstwo powinno mieć
udokumentowane wywożenie śmieci, jak i wywóz szamba, jeśli posiada wodę bieżącą, nawet z
własnego ujęcia. Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie
gospodarowania ściekami. Inwestycja jest bardzo ważna dla mieszkańców, o czym świadczy
zgłaszane zapotrzebowanie. Przedsięwzięcie przysłuży się także do poprawy jakości życia
mieszkańców wsi
Okres realizacji: 2013-2017
Planowany koszt realizacji projektu: 4 mln zł, planowane źródło finansowania PO IŚ, RPO WŚ,
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
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4. Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czarkowach
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w
Czarkowach, stanowiącej główne miejsce spotkań mieszkańców.
Cel projektu
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców w takich dziedzinach jak kultura i
rekreacja, integracja oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Świetlica wiejska jest ważnym miejscem szczególnie ważnym dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jej położenie oraz
cechy funkcjonalno-przestrzenne. W chwili obecnej świetlica ze względu na złe warunki lokalowe
uniemożliwia właściwe funkcjonowanie obiektu. Potrzeba istnienia wyremontowanej i właściwie
wyposażonej świetlicy wynika z dużego zaangażowania lokalnej społeczności w działania
rekreacyjno- kulturalne. Wykonanie prac remontowych oraz wyposażenie świetlicy wpłynie na
poprawę standardów pełniących funkcje kulturalno-rekreacyjno-integracyjne w miejscowości
Czarkowy. Operacja ma również na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z
poszerzeniem oferty spędzania wolnego czasu.
Okres realizacji: 2014-2017
Planowany koszt realizacji projektu: 120 000zł, planowane źródło finansowania Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 „Odnowa i rozwój wsi”
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