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UCHWAŁA NR 138/XXI/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 roku

zmieniaj ąca Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje:

1. W uchwale Nr 95/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
28 grudnia 2007 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego dla powiatu Bydgoskiego na lata
2007 — 2013, zmienionej uchwal ą Nr 125/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
29 kwietnia 2008 roku, wprowadza si ę następuj ące zmiany: Załącznik do uchwały „Zadania
własne gmin" dla Gminy Sicienko otrzymuje brzmienie jak w za łączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Prze odnicz
Rady Po

skie o

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone z Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568,
z 2002 r. nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218.

Uzasadnienie
Plan Rozwoju Lokalnego przyj ęty został Uchwałą Nr 95/XVI/07 Rady Powiatu
Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku. Zmiany w Dokumencie dotycz ące zadań własnych
gmin wynikaj ące z wniosków przesłanych przez urz ędy miast i gmin zostały przyj ęte
Uchwałą Nr 125/XX/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r.
Gmina Sicienko, w związku ze złożonym w miesiącu czerwcu br. do Urz ędu
Marszałkowskiego wnioskiem do konkursu o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 050318C Wojnowo-Jezioro Wierzchuci ńskie na odcinku
Wojnowo—Chmielewo" w ramach RPO WK-P oraz przygotowywanym do z łożenia
na konkurs w ramach sektorowego Programu Operacyjnego wnioskiem o dofinansowanie
planowanej do wybudowania świetlicy wiejskiej w miejscowo ści Osówiec, przesłała
propozycje zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Bydgoskiego na lata 2007-2013.
Wobec powyż szego, dokonanie przedmiotowych zmian jest niezb ędne.
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Załącznik do Uchwały Nr 138/XXI/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26.06.2008r.

S icienko
Nazwa planowanego dzia łania

Termin
realizacji

2006-2009
Przebudowa drogi gminnej
Gliszcz Jezioro Słupowskie
-

Źródła finansowania
Udział gminy, w
Środki do
pozyskania
tym z bud żetu
(nazwa
państwa lub inne
funduszu)
620.000,2.380.000,3.000.000,RPO Rozwój
Infrastruktury
technicznej

Całkowity
koszt zadania

Zgodność
projektu ze
strategiami

Oczekiwane rezultaty

zgodnie

Realizacja inwestycji umo żliwi:
1. Skrócenie czasu podró ży na zmodernizowanym
odcinku drogi
2. Wzrost dostępności terenów obj ętych projektem
3. Poprawę warunków inwestycyjnych
W wyniku realizacji inwestycji:
I. Zostanie zmodernizowane skrzy żowanie z droga
powiatową
2. Nastąpi poprawa dowozu dzieci do szkół
3. Nastąpi wzrost bezpiecze ństwa uczestników ruchu
4. Zwiększeniu ulegnie d ługość dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej
5. Nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszcze ń do
atmosfery

Przebudowa drogi gminnej nr.
050318C Wojnowo Jezioro
Wierzchucińskie Duże
na odcinku Wojnowo Chmielewo
o długości 1067,73 mb

2008

880.265,48

440.132,74

440.132,74
RPO Rozwój
Infrastruktury
technicznej

zgodnie

Realizacja inwestycji umo żliwi:
1. Skrócenie czasu podró ży na zmodernizowanym
odcinku drogi
2. Wzrost dostępności terenów obj ętych projektem
3. Poprawę warunków inwestycyjnych
W wyniku realizacji inwestycji:
I. Nastąpi powiększenie sieci dróg gminnych
asfaltowych
2. Nastąpi poprawa dostępności terenów
wypoczynkowych
3. Nastąpi wzrost bezpiecze ństwa uczestników ruchu
4. Zwiększeniu ulegnie d ługość dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej
5. Nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
atmosfery

Budowa dróg w miejscowo ściach
intensywnie rozwijaj ących się :
Osówiec, Dąbrówka Nowa,
Zielonczyn, Kruszyn, Pawłówek

2010-1015

12.000.000,-

2.225.000,-

9.775.000,RPO Rozwój
Infrastruktury
technicznej

zgodnie

Realizacja inwestycji umo żliwi:
1. Skrócenie czasu podró ży na zmodernizowanych
odcinkach dróg
2. Wzrost dost ępności terenów obj ętych projektami
3. Poprawę warunków inwestycyjnych

-

-

26
W wyniku realizacji inwestycji:
I. Zostanie zmodernizowanych szereg skrzy żowań
2. Nastąpi poprawa dowozu dzieci do szkó ł
3. Nastąpi wzrost bezpiecze ństwa uczestników ruchu
4. Zwiększeniu ulegnie d ługość dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej
5. Nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszcze ń do
atmosfery

Kompleksowa modernizacja sieci
wodno kanalizacyjnej na terenie
Gminy Sicienko remont wraz z
rozbudow ą uj ęcia wody w Osówcu
i Wojnowie oraz magistrali
wodociągowej z Wojnowa do
Osówca

2006 2009
-

9.750.000,

-

2.437.500,

-

-

-

7.312.500,
PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej
-

zgodnie

Realizacja inwestycji umo żliwi:
1. Zwiększenie przepustowo ści i ci śnienia w gminnej
sieci wodoci ągowej
2. Zabezpieczenie dostawy wody do projektowanych
terenów budowlanych
3. Poprawę warunków inwestycyjnych
W wyniku realizacji inwestycji:
1. Zostanie zmodernizowana stacja uzdatniania wody

2.
Turystyczne zagospodarowanie
terenów wokó ł jeziora

2007-2010

1.900.000,-

475.000,-

Budowa świetlicy wiejskiej w
Osówcu

2007-2010

1.025.065,-

630.065,-

Remont, przebudowa i rozbudowa
obiektu wielolokalowego w
Kruszynie

2007-2009

533.000,-

133.250,-

1.425.000,PROW
Odnowa wsi
lub
RPO Wsparcie
rozwoju
turystyki
395.000,PROW
Odnowa
wsi
399.750,PROW
Odnowa wsi

zgodnie

Zwiększeniu ulegnie d ługość sieci
wodociągowej w gminie

Realizacja inwestycji umo żliwi:
1. Wzrost dost ępności do infrastruktury kulturalnej
2. Rozwój funkcji kulturalnej gminy
W wyniku realizacji inwestycji:
1. Powstanie kompleks zwi ększaj ący bazę noclegowa
w gminie
pole biwakowe
—

zgodnie

Realizacja inwestycji umo żliwi:
1. Wzrost dost ępności do infrastruktury kulturalnej
2. Rozwój funkcji kulturalnej gminy

zgodnie

Z uwagi na wielofunkcyjno ść obiektu realizacja
inwestycji umo żliwi:
1. Wzrost dostępności do infrastruktury kulturalnej,
zdrowotnej
2. Rozwój funkcji kulturalnej gminy

