Uchwała nr XX/172/08
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Golice w latach 2008-2018

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie
gminnym (t. j. Dz. U. 2001. Nr 142, poz. 1591) ze zmianami oraz § 10, ust 2, pkt 2)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. nr 38, poz. 220) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się dokument p.n. „Plan Odnowy Miejscowości Golice
w latach 2008-2018” o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XX/172/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Golice w latach 2008-2018

W obecnym okresie programowania Gmina Słubice będzie składać wnioski
o dofinansowanie przedsięwzięć z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Rozporządzenie 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. nr 38, poz. 220) nakłada na gminy obowiązek
opracowywania Planów Odnowy Miejscowości Wiejskich

jako obowiązujących

załączników do wniosków o przyznanie pomocy .
Plan Odnowy Wsi Golice jest koncepcją i metodą rozwoju tego sołectwa
w formie zaproponowanej przez biuro Coqui Małachowska-Coqui,

uzgodnionej

z Burmistrzem Słubic i przyjętej uchwałą Zebrania Wiejskiego w Golicach.
W Planie Odnowy Wsi Golice zostały kreślone najważniejsze działania, które
zarówno mieszkańcy Golic i władze samorządowe Gminy Słubice uznały za istotne
dla tej miejscowości i które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery, a także
osiągnąć zamierzone cele.
Plan Odnowy Wsi Golice powinien być narzędziem skutecznego integrowania
tej społeczności i pobudzania jej do aktywnego działania na rzecz swojej
miejscowości.

