UCHWAŁA NR 72/IX/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 14 LIPCA 2011

w sprawie
zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości
Honoratka na lata 2009-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §10 ust. 2, pkt. 2 lit. b
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
"Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (Dz. U. Nr 38 poz. 220 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy uchwala , co następuje:

§1
Zatwierdza się zmianę w Planie Odnowy Miejscowości Honoratka na lata 2009-2016
zatwierdzonym uchwałą nr 241/XXIV/09 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 marca
2009 r. na podstawie podjętej Uchwały Nr 4/11 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Honoratka
dnia 22.04.2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Honoratka
na lata 2009 – 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr 72/IX/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 14 lipca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Honoratka
na lata 2009-2016”

Na podstawie podjętej Uchwały Nr 4/11 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Honoratka dnia
22.04.2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Honoratka na
lata 2009 – 2016 Rada Miejska Gminy Ślesin zatwierdza zmianę w Planie Odnowy
Miejscowości Honoratka na lata 2009-2016.
W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia
2010 r. zmieniającego rozporządzenia 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, każdy Plan Miejscowości- dla
miejscowości stanowiącej miejsce realizacji operacji w ramach przedmiotowego działania,
powinien zawierać dodatkowy element, tj. „opis i charakterystyka obszarów, o których
mowa w $4 ust. 1 pkt 5”, czyli obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Do czasu wejścia w życie przywołanego
rozporządzenia zmieniającego z dnia 1 kwietnia 2010 r. – obowiązek zamieszczenia w
Planie Odnowy Miejscowości opisu miejsca, o którym mowa w $ 4 uat.1 pkt 5, istniał tylko
w przypadku, gdy wnioskowana operacja związana była z kształtowaniem obszarów
o szczególnym znaczeniu w rozumieniu Rozporządzenia. Obecnie niezależnie od zakresu,
który jest realizowany w ramach wnioskowanej operacji, wnioskodawca jest zobowiązany
do przedstawienia obowiązującego POM, zawierającego opis miejsca o szczególnym
znaczeniu, przy założeniu, że wnioskowana operacja nie musi dotyczyć kształtowania
takiego miejsca.
Zmiany dotyczą:
1. Spis treści – otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały, dodaje się
punkt Ia – Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne –
który otrzymuje brzmienie.

Załącznik do Uchwały
nr 72/IX/11
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 14 lipca 2011 r.
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2) Po rozdziale I wprowadza się rozdział Ia pt: „Opis i charakterystyka obszarów
związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu
na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne”, który otrzymuje następujące
brzmienie:
Honoratka to wieś, w której zdecydowana większość mieszkańców pracuje poza rolnictwem.
Część dojeżdża do pracy do pobliskich zakładów, tj. ok. 15 km. Mieszkańcy, szczególnie młodzi
ludzie, którzy są na etapie poszukiwań swego miejsca na ziemi, domagają się standardu życia

odpowiadającego ich aspiracjom życiowym i zawodowym. W miejscowości Honoratka znajdują się
obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Sprzyjają one
nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne.
Zabudowa wsi jest zwarta przy głównych drogach. Miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców znajdują się w obszarze całej wsi, rozłożone są wzdłuż drogi gminnej. Wieś nie
ma typowego centrum, obszarami o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, są
miejsca, w których znajdują się świetlica wiejska w budynku OSP Honoratka oraz obiekty
użyteczności publicznej, takie jak boisko sportowe, sklep. Są to miejsca spotkań edukacyjnych,
zebrań wiejskich, czy imprez sportowo-kulturalnych
Jednym z miejsc o szczególnym znaczeniu jest świetlica wiejska, która została
wyremontowana z udziałem środków Programu PROW na lata 2006-2013, działania „Odnowa
i rozwój wsi”. Obecnie stanowi centrum kulturalne miejscowości i wpływa na poprawę wizerunku
miejscowości.
Na atrakcyjność miejscowości, liczbę organizowanych wydarzeń o charakterze integracyjnym,
kulturalnym i rozrywkowym oraz na bezpieczeństwo mieszkających tu ludzi duży wpływ ma
odpowiednia infrastruktura. Dostateczna ilość parkingów, bezpieczne chodniki czy wystarczająco
oświetlone ulice w porze nocnej.
W Honoratce, mimo wielu inwestycji realizowanych przez samorząd, istnieje wiele obszarów
o dużym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, które są niedostatecznie doinwestowane.
Przebudowy wymagają drogi gminne, oświetlenie uliczne oraz zagospodarowanie miejsca przy
jeziorze mikorzyńsko - wąsowskim. W miejscowości jest piękne jezioro, którego brzeg nie jest
zagospodarowany pod rekreację dla mieszkańców. Sołectwo podjęło uchwałę przystąpienia do
konkursu drugiej edycji „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego.
Zrealizowanie zadań zawartych w niniejszym POM może wiele zmienić w codziennym życiu
mieszkańców Honoratka.

