
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XXXIX/31412013

Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian Planu odnowy Miejscowosci Makowa na Lata 2009 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekstjednolity: Dz. U z 2001 l: Nr 142, poz. 1591z pózniejszymi zmianami

Rada Gminy
uchwala

§ I

Zatwierdza sie zmian Planu odnowy Miejscowosci Makowa na Lata 2009 - 2015 zatwierdzony uchwala
Rady Gminy Fredropol Nr XXXV/261/09 z dnia 17.06.2009 roku

§2

1. Zmianie ulega pkt.5.2 - Szczególowy opis wybranych zadan inwestycyjnych
2. Wprowadza sie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

1.04.2010 r. § l O ust. 2 pkt. l. lit. E - opis i charakterystyka obszarów o szczególnym
znaczeniu dla mieszkanców

§ 3

Pozostala tresc Planu Odnowy Miejscowosci Makowa na Lata 2009 - 2015 pozostaje bez zmian

§4

Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia
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VI. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU

DLA MIESZKANCÓW.

Miejscowosc Makowa jest wsia polozona w malowniczej dolinie w sasiedztwie rzeki

Wiar, na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego na obrzezu obszaru lesno 

górskiego "Turnica" z przebogata flora i fauna.

Wies o liczbie 313 mieszkanców rozciaga sie wzdluz potoku Turnica i drogi powiatowej

relacji Arlamów - Makowa, której nawierzchnie na calej dlugosci niedawno wyremontowano.

Nad Wiarem usytuowane jest osiedle domków letniskowych, miejsce pobytu i wypoczynku

osób przyjezdnych.

Jest to obszar o szczególnych walorach przyrodniczych, który przy odpowiednim rozwoju

bazy turystycznej (gospodarstwa agroturystyczne) i infrastruktury technicznej móglby stac sie

terenem do rekreacji i wypoczynku i równiez stanowic zródlo dochodów dla mieszkanców.

W centrum miejscowosci w bardzo bliskim sasiedztwie usytuowane sa obiekty uzytecznosci

publicznej tj. swietlica wiejska, kosciól, sklep. Sa to obiekty wybudowane stosunkowo

niedawno.

Budynek swietlicy wiejskiej zostal w roku 2009 wyremontowany tj wymieniono stolarke

okienna i drzwiowa, ocieplono i wykonano elewacje. W 2012 r. wyremontowano zaplecze

kuchenne i wyposazono obiekt w sprzet RTV, AGO i naczynia kuchenne. Spowodowalo to

znaczne ozywienie zycia kulturalnego mieszkanców. Urzadzono równiez teren przy

budynku, gdzie urzadzono boiska sportowe do gry w pilke reczna, siatkówke i koszykówke.

Jest to miejsce spotkan mlodziezy.

Zycie mieszkanców tak malej spolecznosci skupia sie wokól centrum miejscowosci.

W budynku swietlicy spotykaja sie mieszkancy miejscowosci, zarówno starsi jak i dzieci.

W poblizu swietlicy, jako uzupelnienie istniejacego centrum kulturalnego, planowane jest

urzadzenie miejsca placu dla zabaw najmlodszych mieszkanców wsi Makowa.

Wies Makowa, z uwagi na swoje polozenie przy drodze powiatowej, biegnacej do duzego

(odleglego o 6 km) osrodka wypoczynkowego Arlamów staje sie poniekad wizytówka gminy i

szczególna dbalosc o jej rozwój lezy w interesie gminy, jak i samych mieszkanców.
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5.2 Szczególowy opis wybranych zadan inwestycyjnych

Karta projektu 1

ytul projektu

Budzet projektu

Urzadzenie placu zabaw dla dzieci przy swietlicy
wiejskiej w Makowej

24 300,00 PLN Inettol
29 889,00 PLN Ibruttol

Koszty kwalifikowane: 24 300,00 PLN

Kwota Procent Zródlo
ródla finansowania

projektu
(kosztów kwalifikowanych)

20 655,00

3 645,00

85%

15%

PO LGR
2007 - 2013

Srodki wlasne

Szczególowy opis projektu

Realizacja projektu bedzie obejmowac urzadzenie i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy
budynku swietlicy wiejskiej w Makowej, która jest centrum zycia spolecznego i kulturalnego
mieszkanców tej miejscowosci.

ramach projektu zostanie ogrodzony i urzadzony, poprzez montaz urzadzen zabawowych
plac zabaw dla najmlodszych dzieci.

Szacunkowy kosztorys projektu w PLN

Wyszczególnienie Kwota brutto
11 832,60
2 029,50
984,00

4551,00
4 735,50
356,70
479,70

4 920,00
29 889,00
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