UCHWAŁA NR 34/VI/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 15 MARCA 2011 ROKU

w sprawie
zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości
Ślesin na lata 2010 - 2017

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
2007-2013 (Dz. U. Nr 38 poz. 220 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy
Ślesin uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Ślesin na lata 20102017 zatwierdzone uchwałą nr 335/XL/10 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia
29 czerwca 2010 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr 356/XLIII/10
z dnia 20 października 2010 r. zawarte w załączniku 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 34/VI /11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości
Ślesin na lata 2010 - 2017
Analiza Planu Odnowy Miejscowości Ślesin na lata 2010 – 2017
wykazała, że dla zwiększenia atrakcyjności miejscowości koniecznym
jest przystosowanie niektórych obiektów gminnych do ich
funkcjonowania przez cały rok. Takim obiektem jest budynek znajdujący
się na terenie Stadionu Miejskiego w Ślesinie, którego remont umożliwi
mieszkańcom Gminy Ślesin oraz innym osobom korzystającym z tego
obiektu w większym stopniu niż dotychczas. Lokalizacja tego obiektu
pozwala na korzystanie z niego nie tylko do celów związanych z kultura
fizyczną i sportem. Umieszczenie tej inwestycji w Planie Odnowy
Miejscowości jest warunkiem pozyskania środków na jej realizację z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zmiany dotyczą:.
1.. wprowadzenia zmian w
Tabela 8. - Priorytetowe zadania inwestycyjne na lata 2010 – 2017
Cel strategiczny 1. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości, rozwój
infrastruktury kulturalnej oraz wsparcie rozwoju turystyki
Poprzez dodanie pkt. 4

Załącznik do uchwały nr 34/VI/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15.03.2011 r.

Tabela 8 - Priorytetowe zadania inwestycyjne na lata 2010 – 2017
Cel strategiczny 1. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości, rozwój infrastruktury kulturalnej oraz wsparcie rozwoju turystyki
Lp. Nazwa projektu

Opis planowanych zadań

Cel projektu

Inwestycja ma na celu
stworzenie nowej bardziej
atrakcyjnej przestrzeni
publicznej poprzez jej
estetyzację i ożywienie
funkcjonalności Rynku.
Inwestycja ma na celu
promocję walorów
turystycznych miasta,
Celami dodatkowymi będą
promocja oraz symulowanie
rozwoju mikro- i małej
przedsiębiorczości.

1.

Rewitalizacja
rynku w Ślesinie

-wymiana nawierzchni
-budowa kanalizacji wod-kan
-budowa oświetlenia,
- mała architektura

2.

Budowa ciągu
spaceroworowerowego z
dostępem do
hoteli nad
Jeziorem
Ślesińskim w
ramach Wielkiej
Pętli Wielkopolski
– etap II
Budowa basenów
termalnych wraz z
zapleczem
hotelarskim

-budowa chodników,
placu zabaw wraz z
urządzeniami sportowymi,
budowa oświetlenia, budowa
pomostów, parkingów, dróg
dojazdowych

3.

- budowa: budynku
Aquaparku, hotelu, stacji
uzdatniania wody basenów
zewnętrznych, basenów
zewnętrznych, zjeżdżalni
zewnętrznych.

Inwestycja ma na celu
zwiększenie atrakcyjności
turystycznej miasta

Harmonogram
realizacji

Szacunkowy
koszt projektu

Źródło
finansowania

2010

3 415 000 budżet Gminy
PROW na lata
2007-2013.

2010- 2011

4.274.624 budżet Gminy

2010-2017

100 000 000 budżet Gminy
środki UE

Cd.
4.

Remont

budynku -

na

Stadionie sanitariatów, wymiana okien

Miejskim

instalacja

c.o.

,

remont Inwestycja

ma

na

celu

2011

120.000

Budżet

umożliwienie korzystania z

gminy,

obiektu przez cały rok

środki UE

