
UCHWAŁA NR XXXII/251/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/221/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 roku 
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Pyszczyn

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. 
2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 1a, b ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Dz. U. nr 64 poz. 427 z późn. zm.), § 10 ust 2 pkt 2 lit. b rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeznaczenia pomocy finansowej w ramach działania " Odnowa 
i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 38 poz. 220 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIX/221/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 
zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Pyszczyn wprowadza się nastepujące zmiany: 

1) Tytuł uchwały otzrumje brzmienie: "Uchwała nr XXIX/221/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 
listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyszczyn"

2) Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: "Zatwierdza się zawarty w załączniku do niniejszej uchwały Plan Odnowy 
Miejscowości Pyszczyn".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 0DDEA080-B335-4CD8-ABF1-302BB1B97D53. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Na podstwie art. 29 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszraów Wiejskich wydane zostało 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzanania 
pomocy finansowej w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi". Na podstawie § 10 ust.2 pkt 2 ww. 
rozporządzenia podczas składania wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu Rozowju Obszarów 
Wiejskich, działanie "Odnowa i rozwój wsi" dołącza się Plan Odnowy Miejscowości. 

Dokument ten stanowi sformalizowanie kierunków dążeń mieszkańców sólectwa do poprawy jakości 
i warunków życia oraz pracy we własnej miejscowości. Jest także wyrazem planowania kształtu, gdzie priorytetem 
jest integralność wsi jako jednostki osadniczej i harmonizacja podstawowych funkcji wsi: mieszkalnej, produkcji 
i usług oraz wypoczynku i rekreacji. 

W celu skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne niezbędna jest zmiana błędnego zapisu uchwały Rady 
Miejskiej w Żarowie nr XXIX/221/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego 
Planu Odnowy Miesjcowości Pyszczyn. 

Z uwagi na powyższe przesłanki uznaje się uzasadninoe podjęcie niniejszej uchwały. 

Sporządziła: 

Adriana Kowalczyk 

Referent ds. wsi i rolnictwa
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