
Załącznik
do uchwały Nr. XXIX/249/10

Rady Gminy ltuklanki
z dnia 10 września 20l0r.

UCHWAŁA Nr 2 /10
Zebrania Wiejskiego Wsi Kruklanki

z dnia 01 września 2010 roku

w sprawie: przyjęcia Zmlan do Planu odnowy Miejscowości Kruklankj.

Na podstawie $ 6 ust.1 pkt 2 i 3 Statutu Sołectwa Kruklanki (Uchwała Rady Gminy Nr VIII/
41191 zpoźn. zm.) w związku $ 10 ust. 2 pktŻ Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegołowych warunków i trybu przyznawania pomor:y
lrnansowej w ramach działania ',odnowa i rozwój wsi'' objętego Programem Rozwoju obszarów
Wiejskich na|ata2007 - 2013 (Dz.U. Nr 38, poz. 220 z poŹn. zm.), Zebranie Wiejskie uchwala co
następuje:

$1
W ,,Planie odnowy Miejscowości Kruklanki na lata 2008-2015" zatwierdzonym uchwałą Rady
Gminy Kruklanki Nr XIII/110/08' Nr XXIII/207l09 oraz XXVII1236I10 wprowadza się następujące
zmlany'.

1. W dziale V:
1) w tabeli - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 2015' poz.l i 6 skreśla się zapis

, rzad,anie p rio rytetowe "
2) w tabeli - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 2Ol5, dodaje się pkt 23' który

otrzymuje brzmienie:
,,nazwa zadania.'

Remont chodników przy ulicy Dworcowej t22Lipcaw Kruklankach.
Zadanie priorytetowe.

Cel:
- poprawa estetyki wsi ,

- poprawa bezpleczenstwa pieszych uŹytkowników drogi,
- uporządkowanie ciągów komunikacyj nych.

Przeznaczenie;
- mieszkańcy miej scowości Kruklanki,

! - mieszkańcy gminy,
- przyjezdnt.

CałkowiĘ koszt:
330.000

Zródło;
PROW 2007-2013 oś LEADER LGD9' Działanie ''odnowa i rozwój wsi'', środki własne''.

3) w tabeli ,,okres realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego'', poz.1 i 6 skreŚla się zapis
, rzad,anie p rio rytetow e "

4) w tabeli ,,okres rea|izacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego'' dodaje się pkt 23, ktory
otrzymuje brzmienię:

,,nazwa zadania:
Remont chodników przy ulicy Dworcowej t22Lipca w Kruklankach.

Olcres realizacji inwestycji w latach;
2010 - 20rr"

2. W dziale VI zmienia się opis zadania priorytetowego. Zadanie otrzymuje brzmienie jak w
zaŁączntku nr 3 do niniejszej uchwały'



$2
1. Uwzględniając zmiany określone w s 1 ust' l pkt l i 2, Tabela - Wieloletni Plan

Inwestycyjny na |ata 2008-2015, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.

Ż. Uwzględniając zmiany określone w s 1 ust.1 pkt 3 i 4, Tabela - okres rea|izacji
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego' otrzymuje brzmienie jak w zaŁącznlku Nr 2 do
niniejszej uchwały.

s3
Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi wsi Kruklanki.

s4
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia'

S


