Uchwała  XXX III/236/ 06
Rady Gminy w  Brudzeniu  Dużym
z dnia 27 października 2006 r.

w sprawie: aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzeń Duży na lata 2004-2015.


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz 1591 z późn. zmianami) i art. 35 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zmianami) Rada Gminy w Brudzeniu  Dużym  uchwala co następuje:

§  1
         W uchwale nr XVIII/119/04 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 27 września 2004r.  w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzeń Duży na lata 2004-2015 wprowadza się zmiany aktualizując załącznik do uchwały w ten sposób iż w zapisie „ Projekty    w zakresie inwestycji drogowych „ dodaje się zapisy:
	1. Modernizacja drogi gminnej Turza Wielka – Turza Mała dł. 1,35 km
Nazwa projektu
Modernizacja drogi gminnej Turza Wielka – Turza Mała dł. 1,35 km
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt
Gmina Brudzeń Duży
Okres realizacji
Nakłady do poniesienia
2007 
2008


Środki do pozyskania
Udział własny
Środki do pozyskania
Udział własny
2007 - 2008 
600 000,-
100 000,-
200 000,-
100 000,-
200 000,-

Uzasadnienie:
Droga gminna Turza Wielka – Turza Mała dł. 1,35 km jest w złym stanie technicznym. Położona jest na terenach podmokłych, brak odwodnienia powoduje, że podczas nadmiernych opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów jest nieprzejezdna. Droga stanowi ciąg komunikacyjny dla okolicznych mieszkańców( Turzy Wielkej, Wincentowa, Izabelina, Turzy Małej i Trzcianki) uczęszczających do Szkoły Podstawowej i kaplicy. Wybudowanie tej drogi połączy ciąg komunikacyjny Turza Mała - Cegielnia

	2. Dokończenie modernizacji drogi gminnej Brudzeń Duży – Gorzechowo około 1,5 km
Nazwa projektu
Dokończenie modernizacji drogi gminnej Brudzeń Duży – Gorzechowo około 1,5 km
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt
Gmina Brudzeń Duży
Okres realizacji
Nakłady do poniesienia
2007 
2008
2009


Środki do pozyskania
Udział własny
Środki do pozyskania
Udział własny
Środki do pozyskania
Udział własny
2007 - 2009 
1 200 000,-
100 000,-
200 000,-
200 000,-
200 000,-
200 000,-
300 000,-

Uzasadnienie:
Droga gminna Brudzeń Duży – Gorzechowo jest zadaniem kontynuowanym. Dokończenie jej zamknie ciąg komunikacyjny z rejonem Siecienia i trasą nadwiślańską, a tym samym skróci połączenie komunikacyjne mieszkańcom o kilka kilometrów z centrum gminy. Na dzień dzisiejszy odcinek drogi pozostający  do dokończenia , czyli około 1,5 km jest w złym stanie technicznym . Jej dokończenie pozwoli także na szybszą i dogodniejszą komunikację między placówkami oświatowymi, zdrowia i innymi jednostkami.

§ 2
         W zapisie dotyczącym „Projekty w zakresie Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej dodaje się zapis w brzmieniu:
	1. Dostosowanie Ośrodków Zdrowia Sikórz, Siecień zgodnie z programem.
Nazwa projektu
Dostosowanie Ośrodków Zdrowia Sikórz, Siecień zgodnie z programem
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt
Gmina Brudzeń Duży
Okres realizacji
Nakłady do poniesienia
2008 


Środki do pozyskania
Udział własny
2008
45 000,-
10 000,-
35 000,-

Uzasadnienie:
Dostosowanie Ośrodków Zdrowia w Sikorzu i Siecieniu wynika z programu dostosowawczego do 31.12.2008 r. do wymogów Unii Europejskiej.
Dostosowanie polega na wykonaniu niewielkich przeróbek w OZ w Siecieniu + podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz w Sikorzu – drobne przeróbki wewnątrz budynku i również podjazd dla osób niepełnosprawnych.


	2. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy
Nazwa projektu
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt
Gmina Brudzeń Duży
Okres realizacji
Nakłady do poniesienia
2007 
2008


Środki do pozyskania
Udział własny
Środki do pozyskania
Udział własny
2007 - 2008 
400 000,-
50 000,-
150 000,-
100 000,-
100 000,-

Uzasadnienie:
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy jest konieczna, ze względu na coraz większą liczbę zadań. Najtrudniejsze warunki lokalowe posiadają Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Biuro Obsługi Szkół Samorządowych. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna zajmuje dwa pomieszczenia na piętrze (bardzo duże obciążenie stropów). Brak sali posiedzeń. Budynek powinien także posiadać podjazd dla osób niepełnosprawnych (wymóg UE).

§ 3
         W zapisie dotyczącym „Projekty w zakresie edukacji i sportu” dodaje się zapisy:
	1. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym
Nazwa projektu
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt
Gmina Brudzeń Duży
Okres realizacji
Nakłady do poniesienia
2007


MEN + środki do pozyskania
Udział własny
2007
1 800 000,-
900 000,-
900 000,-

Uzasadnienie:
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków (stary dworek). Obiekt starej części szkoły wymaga remontu: wymiany części stropów, wymiany stolarki okiennej, wymiany więźby dachowej            i dachu. Adaptacja pomieszczeń na strychu na potrzeby szkoły + wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
	





	2. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
Nazwa projektu
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem Szkoły Podstawowej w Sikorzu
Jednostka organizacyjna lub koordynująca projekt
Gmina Brudzeń Duży
Okres realizacji
Nakłady do poniesienia
2007 
2008
2009


Środki do pozyskania
Udział własny
Środki do pozyskania
Udział własny
Środki do pozyskania
Udział własny
2007 - 2009 
1 500 000,-
-
20 000,-
-
700 000,-
300 000,-
480 000,-

Uzasadnienie:
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sikorzu jest konieczna, gdyż istniejąca sala jest mała i nie spełnia wymogów. Ponadto szkoła wymaga powiększenia o co najmniej dwie sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne i gabinet dla pielęgniarki szkolnej. Sikórz jest miejscowością rozwojową przybywa terenów budowlanych  i zabudowy mieszkaniowej, a tym samym zwiększać się będzie liczba dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej. 

§ 4
Pozostałe zapisy w załączniku nr 1 do uchwały XVIII/119/04 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 27 września 2004r. pozostają bez zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń         w Urzędzie Gminy


                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    /-/ Andrzej Dwojnych

