
^@^owl^

  Uchwata .XV. ..^2.....708

Rady Gminy w Brudzeniu Duzy
  z dmaJ.(L^S2lU^M^

y Gminy w Brudzeniu Duzym
dniaJ.(L^S2lmn^ <^W

      w sprawie: zmiany uchwaty dotyczacej aktualhacji Planu Rozwoju
               Lokalnego Gminy Brudzen Duty na lata 2004-2015

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

                                          @1
W uchwale nr XVm/119/04 Rady Gminy w Brudzeniu Duzym z dnia 27 wrzesnia 2004 r. w
sprawie przyj?cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzen Duzy na lata 2004-2015
wprowadza sie zmiany aktualizuja.c zaiacznik do uchwaly w ten sposob iz w zapisie
 ,,Projekty w zakresie inwestycji drogowych @ dodaje sie zapis: w @ 1 dodaje sie ust. 3, w

brzmiemu

1. Modemizacja drogi gminnej Robertowo - Zemiki dl. 2500m

Uzasadnienie:
Droga gminna Robertowo - Zemiki dl. 2500m jest w zlym stanie technicznym. Polozonajest
na terenach podmokiych w poblizu Skrwy. Pochytosc skarpy powoduje, ze woda splywa na
droge. Brak odwodnienia powoduje, ze podczas nadmiemych opadow atmosferycznych i
wiosennych roztopow drogajest nieprzejezdna. Droga stanowi ciag komunikacyjny dia
okolicznych mieszkancow ( Zemiki, Gorzechowo, Robertowo, Parzen). Stanowi ciag
drogowy laczacy droge powiatowa. nr 184 z droga wojewodzka nr 559. Jej polozenie wzdhiz
doliny Skrwy daje ogromne mozliwosci wykorzystania dogodnego dojazdu dia
projektowanych gospodarstw agroturystycznych i przyczyni sie do zainteresowania tym
terenem turystow. Mieszkancy uczeszczaja, ta, droga. do pracy , do osrodka zdrowia, do
kosciola, dzieci i mtodziez do szkol.. Wybudowanie tej drogi pozwoli na poprawejakosci
zycia mieszkancow i usprawni poruszanie sie w/w ciagu komunikacyjnym.
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-
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Po @ 3 dodaje sie @ 4 ust. 1 w brzmieniu
 ,,Projekty w zakresie dostosowania mfrastmktury Spolecznej do Potrzeb Mieszkancow,,

Budowa Centrum mtegracji Spolecznej w Siecieniu"

1. Budowa Centrum informacji Spolecznej w Siecieniu

Uzasadnienie:
Planowane zadaniejest wazne dia spolecznosci Siecienia. W Centrum siedzibe znajdamiedzy
nmymi OSP - straznica, Dom Kultury, rehabilitacja, swietUca srodowiskowa. Umieszczenie
zadania w Plame Rozwoju Lokalnego pozwoli starac sie o dofinansowanie ze srodkow
umjnych. Wybudowanie straznicy OSP zwiekszy bezpieczenstwo publiczne i ochrone
przeciwpozarowa. Dom Kultury zapewni mieszkancom rozrywke kulturama i pozwoli
dzieciom i miodziezy na aktywne spedzenie czasu.

Dotychczasowy @ 4 otrzymuje numer 5
@4

Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen w
Urzedzie Gminy.
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-
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