
UCHWAŁA NR LII/328/2014
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Starym Korczynie

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 Starym Korczynie zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/249/2010 Rady 
Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2010r. zatwierdza się następujące zmiany: 

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/328/2014 z dnia 4 listopada 2014r. Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie zatwierdzenia zmian 
w Planie Odnowy Miejscowości Stary 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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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr  LII/328/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn 

z dnia 4 listopada 2014r.   

 

VII. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ  NA LATA 2010-2021 

 

 

1. Remont i wyposażenie  świetlicy wiejskiej w Starym Korczynie  wraz z ogrodzeniem  

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na przeprowadzeniu prac remontowych oraz doposażeniu budynku 

pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej. Ponadto wykonane zostanie ogrodzenie wokół budynku.  

Cel projektu: 

Celem projektu jest podniesienie standardu usług kulturalno- rekreacyjnych, integracja społeczności 

lokalnej, a także poprawa jakości życia mieszkańców Starego Korczyna w takich dziedzinach jak 

kultura, rekreacja, integracja oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  

Uzasadnienie: 

Świetlica wiejska jest ważnym miejscem szczególnie ważnym dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jej położenie oraz 

cechy funkcjonalno-przestrzenne. Obecnie stan techniczny budynku świetlicy wiejskiej i jego 

najbliższe otoczenie jest na tyle niezadawalające, że wymaga natychmiastowego remontu. Wraz z 

remontem należy wyposażyć świetlicę w niezbędne urządzenia służące rozwojowi kulturalnemu 

mieszkańców. Dzięki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia świetlica stanie się miejscem 

organizacji wolnego czasu mieszkańców Starego Korczyna jak również umożliwi podejmowanie w 

przyszłości innych działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi. Wyremontowana i 

doposażona świetlica przyczyni się do zwiększenia integracji społecznej jak również kultywowania 

tradycji i obrzędów wiejskich a tym samym zachowania dziedzictwa kulturowego.  

Okres realizacji: 2014-2017 

Planowany koszt realizacji projektu: 100 000zł, planowane źródło finansowania  Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 „Odnowa i rozwój wsi” 

 

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. 
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Okres realizacji: 2015-2021 

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: 2014-2021 

Planowany koszt realizacji projektu: 4 mln zł, planowane źródło finansowania PO IŚ, PROW 2007-

2013, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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