
UCHWAŁA NR LII/324/2014
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Nowy Korczyn

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 Nowy Korczyn zatwierdzonym uchwałą nr XXII/118/08 Rady Gminy 
Nowy Korczyn z dnia 10.09.2008 r. zatwierdza się następujące zmiany: 

1) W rozdziale XII OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ODNOWY NOWEGO KORCZYNA 
zadanie nr 11 otrzymuje następujące brzmienie: 

„11. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Korczynie 

W ramach realizacji projektu zostanie wykonany remont oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 
w Nowym Korczynie stanowiącej główne miejsce spotkań mieszkańców wsi. 

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności wsi Nowy 
Korczyn poprzez wykonanie remontu i doposażenie świetlicy wiejskiej. Ważnym aspektem przedsięwzięcia 
jest również wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi Nowy Korczyn oraz zapewnienie jej 
równego dostępu do edukacji i kultury. 

Uzasadnienie: 

Obecnie świetlica nie jest w pełni doposażona, przez co utrudnione jest organizowanie różnych imprez 
kulturalnych oraz spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży z naszej i okolicznych wsi. Dobrze wyposażona 
i wyremontowana świetlica umożliwi mieszkańcom realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy 
jakości życia na wsi oraz pozwoli zagospodarować czas wolny głównie dzieciom i młodzieży. Ponadto 
realizacja przedmiotowego projektu umożliwi integrację społeczną mieszkańców Nowego Korczyna oraz 
kultywowanie tradycji i obrzędów wiejskich. Świetlica wiejska jest ważnym miejscem szczególnie ważnym dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jej 
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 

Okres realizacji: 2015-2021 

Planowany koszt realizacji projektu: 150 000zł, planowane źródło finansowania Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi””

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 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/324/2014 z dnia 4 listopada 2014r. Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie zatwierdzenia zmian 
w Planie Odnowy Miejscowości Nowy Korczyn 
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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