
RADA GMINYw czERMINIi UchwałaNr xII| /65 /201Lo.t, -JU4,.Czerm in
- '.1 pooi<arpackre Rady Gminy w Czerminie

z dnia 12 grudnia 2011 roku .

w sprawie : zmiany w Planie odnowy Miejscowości Czermin na lata 2009 _20|5
zatwierdzonym Uchwałą Nr )o(V|v|51/2009 Rady Gminy w Czerminie z dnia
20 marca 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnyrn
(Dz.U. z200| roku Nr |42,poz.|591 z późn. nnianami ) oraz $ l0 ust 2 rozporz.ądz.enia
Ministra Ro|nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegołowych
waruŃów i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,, odnowa i rozwój
wsi'' objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 .2013 (Dz,U.
z 2008 r. Nr 38, poz.220,oruzznianaDz.U.z20l0r. Nr 65,po2.417 i Dz.U. Nr 156,po2.974

Rada Gminy uchwala co następuje :

$r
W Planie odnowy Miejscowości Czermin na |atz2009 - 20|5 stanowiącym załąpznik do
UchwĄ Nr )o(V|U151l2009 Rady Gminy w Czerminie z dnia 20 marca 2009 roku wraz ze
zrnianą przyjętą Uchwałą Nr XLv l243l20l0 Rady Gminy w Czerminie z dnia l0 listopada
2010r. wprowadza się zmiany polegające na tym, iż ;

1' W Planie odnowy Miejscowości Częrmin na lata 2009-2015 stanowiąoym zaĘoanik do
Uchwały nr 1109 ZebraniaWiejskiego w Czerminie z dnia 15 marca 2009r. wraz zn zmianą
przyjęĘ UchwaĘ nr 1/2010 Zebtania Wiejskiego w Czerminie z dnia 16 maja 2010r.
wprowadza się zrniany rodzaju łvymienionego w pkt 4'5'ó'7' 9'l0 w ten sposób , że nadaje się
nowątreśó tego zadania , a mianowicie ,, Budowa kanalizacji sanitarnej dla pozostałej części
wsi przysiółek Nowa Wieś''

2. Do treści pkt 5.1 pod nazwą ,,opis i charakterystyka obszarów o szczególnym
zrliaszcniu d|a zaspokojenia potrzeb mieszkaricód' dodaje się nowy punlr1 o treści

''sieć kanalizacji sanitamej ,, ' 
o heści podanej w załączrriku do UchwĄ

3. W pkt 10 Planu odnowy Miejscowości Czermin pt. Koszt realizacji zadań i
harmonogram realizacji projektu, dokonuje się zmiany rodzaju zadarria wymienionego
pod poz. 2 , w ten sposób' że nadaje się nowątreśó tego zadania, a mianowicie ,, 2.
Budowa kanalizacji dla pozostałej części wsi - prrysiółek Nowa Wieś oraz przyjmuje
się nową treśó pkt 10 uwzględniająpąpowyŻszązrrianę podaną w załączrriku.

4. Przyjmuje się nowy tekst Planu uwzględniająp dokonane zrniany o treści podanej w
załączriku do nińejszej uchwĄ.

$2
Wykonanie UchwĄ wTaz ze sporządzeniem nowego tekstu planu odnowy miejscowości
uwzględniającego wprowadzone zmiany o któĘ mowa w $ l powierza się Wójtowi.

Uchwata wchodzi w Życie z dniem podjęcia
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