UCHWAŁA NR XLVII/384/14
RADY GMINY GODÓW
z dnia 4 sierpnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Łaziska
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.,
Nr 142 poz. 1591 z próżniejszymi 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 (Dz.U.z 2008r. nr 38, poz.220 z późn.zm.) oraz uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Łaziska z dnia
28 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Łaziska .
Rada Gminy Godów
uchwala:
§ 1. W Planie Odnowy Miejscowości stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/380/10 Rady Gminy
Godów z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łaziska, wprowadza
się następujące zmiany, które zostały przyjęte uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Łaziska z dnia 28 lipca 2014 r
w sprawie przyjęcia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Łaziska:
1. Dodaje się do pkt 6.1 Wykaz planowanych zadań w latach 2010-2017 w sołectwie Łaziskach zadania:
Nazwa

termin

cel

przeznaczenie koszt

l.p
Budowa siłowni
14 zewnętrznej
w Łaziskach

20142017

Zaspokojenie potrzeb
mieszkańców, sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów
społecznych

wg. potrzeb
mieszkańców

Termomodernizacja
15 budynku LKS Łaziska

20142017

wg. potrzeb
mieszkańców

Budowa boiska
16 treningowego
o nawierzchni trawy
syntetycznej wraz
z oświetleniem
w Łaziskach

20142017

Zaspokojenie potrzeb
sportowo-rekreacyjnych
mieszkańców sprzyjające
nawiązywaniu kontaktów
społecznych
Zaspokojenie potrzeb
sportowo-rekreacyjnych
mieszkańców sprzyjające
nawiązywaniu kontaktów
społecznych

wg. Potrzeb
mieszkańców

Źródło
pozyskania
środków
93 000 zł Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 20072013, budżet
gminy
300 000 zł RPO na lata
2014-2020,
budżet
gminy, inne
programy
1 397 503 Budżet
zł
gminy, RPO
na lata 20142020,
PROW, inne
programy

2. W punkcie 6.2: Opis szczegółowy zadania priorytetowego zadanie o nazwie "Budowa wiaty drewnianej
wielofunkcyjnej w Łaziskach" otrzymuje numerację 6.2.1.
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3. W punkcie 6.2: Opis szczegółowy zadania priorytetowego dodaje się punkt 6.2.2 o nazwie "Budowa siłowni
zewnętrznej w Łaziskach”. Realizacja zadania wynika z chęci poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych i wybudowanie miejsca odpoczynku w Łaziskach.
W celu stworzenia siłowni zostanie zakupionych i zamontowanych 5 kompletów urządzeń do ćwiczeń na wolnym
powietrzu. Pod siłownię zostanie wykonana specjalna podbudowa, na której zostanie wykonana nawierzchnia
poliuretanowa. Urządzenia będą przeznaczone dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych
i niepełnosprawnych. Będą mogli z nich korzystać zarówno stali bywalcy tradycyjnych siłowni, jak
i ci, którzy z podobnym sprzętem nigdy się nie zetknęli. Poza tym aktywność fizyczna na świeżym powietrzu
gwarantuje lepsze dotlenienie organizmu, a co za tym idzie – lepsze samopoczucie. Wykonanie siłowni
zewnętrznej przyczyni się również w dużej mierze do wzrostu zagospodarowania przestrzeni w sposób sprzyjający
nawiązywaniu kontaktów i realizowaniu działań integrujących społeczność lokalną poprzez wspólny aktywny
wypoczynek.
4. W punkcie 6.2: Opis szczegółowy zadania priorytetowego dodaje się punkt 6.2.3 o nazwie
„Termomodernizacja budynku LKS Łaziska”. Realizacja zadania ma na celu kompleksową termomodernizację
budynku LKS Łaziska.W zakres rzeczowy zadania wejdzie m.in. ocieplenie budynku, wymiana tynków, montaż
instalacji solarnej oraz roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Zadanie będzie miało na celu poprawę
estetyki infrastruktury społecznej oraz podniesienie zadowolenia mieszkańców.
5. W punkcie 6.2: Opis szczegółowy zadania priorytetowego dodaje się punkt 6.2.4 o nazwie "Budowa boiska
treningowego o nawierzchni trawy syntetycznej wraz z oświetleniem w Łaziskach". Realizacja zadania wpłynie
w bardzo wielkim stopniu na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także na
rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym przez zagospodarowanie czasu
wolnego. Infrastruktura sportowa umożliwi szeroki dostęp społeczeństwa w aktywnym uprawianiu sportu,
a szczególnie w otwarciu nowych sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży . Zakres rzeczowy robót polegać będzie
na:
1) Wykonaniu oświetlenia zewnętrznego boiska do piłki nożnej w Łaziskach
- roboty instalacyjne elektryczne
- roboty w zakresie okablowania oraz instalacja elektryczna
- instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
- wykonanie instalacji uziemienia
2) Budowie boiska do piłki nożnej o syntetycznej nawierzchni trawiastej w Łaziskach
- wykonanie boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej z olinowaniem w kolorze
białym
- wykonanie podbudowy dynamicznej
- humusowanie skarpy z obsianiem
3) Montażu wyposażenia
- bramki aluminiowe 5x2m zakotwione
- piłkochwyty 57x6m zakotwione w fundamencie
- montaż trybun stalowych ocynkowanych demontowalnych.
6. W pkt.7 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu zadanie o nazwie "teren za Remizą"
otrzymuje numerację 7.1.
7. W pkt.7 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu zadanie o nazwie "teren boiska KS
"Polonia Łaziska" wraz z terenem przylegającym" otrzymuje numerację 7.2.
8. W pkt.7 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu zadanie o nazwie "teren parku wraz
z kortem tenisowym" otrzymuje numerację 7.3 oraz nowe brzmienie w formie: "Teren parku wraz z kortem
tenisowym i siłownią zewnętrzną". Stworzenie siłowni poprzez zakup i montaż 5 kompletów urządzeń do ćwiczeń
na wolnym powietrzu przyczyni się również w dużej mierze do wzrostu zagospodarowania przestrzeni w sposób
sprzyjający nawiązywaniu kontaktów i realizowaniu działań integrujących społeczność lokalną poprzez wspólny
aktywny wypoczynek. Rozszerzenie oferty zagospodarowania terenu parku przyczyni się do zwiększenia
atrakcyjności miejscowości nie tylko wśród społeczności lokalnej, ale także dla mieszkańców gmin ościennych.
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9. W pkt.7 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dodaje się punkt 7.4 o nazwie
"Termomodernizacja budynku LKS Łaziska". Realizacja zadania ma na celu kompleksową termomodernizację
budynku LKS Łaziska. W zakres rzeczowy zadania wejdzie m.in. ocieplenie budynku, wymiana tynków, montaż
instalacji solarnej oraz roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Zadanie będzie miało na celu poprawę
estetyki infrastruktury społecznej oraz podniesienie zadowolenia mieszkańców.
10. W pkt.7 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dodaje się punkt 7.5 o nazwie "Budowa
boiska treningowego o nawierzchni trawy syntetycznej wraz z oświetleniem w Łaziskach". Realizacja zadania ma
na celu budowę boiska o nawierzchni trawy syntetycznej wraz z oświetleniem przyczyni się do wzrostu poziomu
kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także na rozwijanie działalności profilaktycznej
i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym przez zagospodarowanie czasu wolnego. Infrastruktura sportowa
umożliwi szeroki dostęp społeczeństwa w aktywnym uprawianiu sportu, a szczególnie w otwarciu nowych sekcji
sportowych dla dzieci i młodzieży.
§ 2. W pkt.10 Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości skreśla się zapis: W celu sprawnego i efektywnego
realizowania projektów zawartych w zatwierdzonym POM-ie, Wójt powoła zespół, którego zadaniem będzie
realizacja i koordynacja działań. Szczegółowe zadania zespołu określi Wójt w drodze stosownego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Tomas

Id: FFD8056F-2E98-48C3-A144-CF3D92346889. Podpisany

Strona 3

