
Uchwała Nr XLII/222/10 
Rady Gminy Marcinowice  

z dnia 30 czerwca 2010 roku  
 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/184/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 grudnia 
2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Chwałków 

 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 
Nr 38, poz. 220; Nr 156, poz. 974 z późn. zm.) 
 
 

Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje: 
 

§1 
 

W uchwale Nr XXXV/184/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy 
miejscowości Chwałków załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 
 
§2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZACY
Rady Gminy 

( - ) Robert Horodyski



UZASADNIENIE 
Do Uchwały XLII/222/10 
Rady Gminy Marcinowice 
z dnia 30 czerwca 2010r. 

 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/184/09 Rady Gminy Marcinowice 
z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości 

Chwałków. 
 
 

 W związku z planowanym złożeniem wniosku w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi”, Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 

Działanie 3.4. Odnowa i rozwój wsi, konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie 

zatwierdzenia zmian polegających na uzupełnieniu w Planie odnowy miejscowości Chwałków 

opisu planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywujących społeczność lokalną 

poprzez zwiększenie kwoty planowanego przedsięwzięcia oraz zmiany nazwy przedsięwzięcia 

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałków”  na "Przekształcenie gminnego 

obiektu sportowej rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze 

świetlicą w Chwałkowie".  

 


