UCHWAŁA NR II/12/2014
RADY GMINY GODÓW
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Godów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.,
poz. 594 z późniejszymi zmianami), § 10 ust. 2 pkt.2 lit „b” rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj. (Dz.U.z
2013r,. poz.51 z późn.zm.) oraz uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Godów z dnia 10.12.2014 r. w sprawie
przyjęcia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Godów .
Rada Gminy Godów
uchwala:
§ 1. W Planie Odnowy Miejscowości stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/381/10 Rady Gminy
Godów z dnia 28 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Godów wprowadza się
następujące zmiany:
1. Uzupełnia się pkt 6.1 Wykaz planowanych zadań w latach 2010-2017 w sołectwie Godów:
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2. W punkcie 6.2: Opis szczegółowy zadania priorytetowego dodaje się punkt 6.2.1 – „Termomodernizacja
i doposażenie ośrodka kultury w Godowie”. Realizacja zadania ma na celu podniesienie standardu świadczonych
usług kulturalnych przez Ośrodek Kultury w Godowie. Działanie przyczyni się do zagospodarowania przestrzeni
w sposób sprzyjający nawiązywaniu kontaktów i realizowaniu działań integrujących społeczność lokalną.
W tym celu zostanie zakupione i zamontowane doposażenie:
- sali biurowej w funkcjonalne zestawy komputerowe, oraz dodatkowe urządzenia biurowe i wyposażenie biurowe
- sali pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej (m in. w stoły, krzesła i wieszaki)
- kuchni i jej zaplecza w niezbędne materiały do jej funkcjonowania (m.in. szafa chłodnicza, zmywarka
gastronomiczna, stoły gastronomiczne, szafy kuchenne, regały magazynowe itp.)
- pracowni ceramicznej w meble umożliwiające organizację warsztatów i ekspozycję dzieł.
3. W pkt.7 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dodaje się punkt 7.1 o nazwie
"Doposażenie budynku Ośrodka Kultury w Godowie". Realizacja zadania ma na celu doposażenie budynku
ośrodka kultury w sprzęt który podniesie standard świadczonych usług kulturalnych. Ośrodek Kultury w Godowie
stanowi centrum spotkań różnych organizacji i stowarzyszeń, grup warsztatowych, chórów i zespołów
śpiewaczych, klubów i mieszkańców. Zakupiony sprzęt umożliwi organizację lokalnych imprez i wydarzeń
o charakterze społeczno-kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, w tym organizację spotkań seniorów, kół
gospodyń wiejskich, chórów i zespołów śpiewaczych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Tomas
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