
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XLIII/353/2013

Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowosci Fredropol na lata 2009 - 2015

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

Rada Gminy
uchwala

§ l

Zatwierdza sie zmiany Planu Odnowy Miejscowosci Fredropol na Lata 2009 - 2015 zatwierdzony uchwala
Rady Gminy Fredropol Nr XXXV/258/09 z dnia 17.06.2009 roku

§2

l. 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 Fredropol na Lata 2009 - 2015 pozostaje bez zmian

§4

Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

JaFilski



Plan Odnowy Miejscowosci Fredropol na lata 2009-2015

6.4 Szczególowy opis wybranych zadan inwestycyjnych

Karta projektu 1

ytul projektu

Budzet projektu

agospodarowanie centrum wsi Fredropol poprzez
urzadzenie placów przy budynku UG i boisku "Orlik 2012"
i zagospodarowanie boiska sportowego.

448 272,34 PLN /netto/
551 374,98 PLN /brutto/

Koszty kwalifikowane: 448 272,34 PLN

Kwota Procent Zródlo
ródla finansowania

projektu
(kosztów kwalifikowanych)

336204,00

112 068,34

75%

25%

PROW
2007 - 2013

Srodki wlasne

Szczególowy opis projektu
Realizacja projektu bedzie obejmowac zagospodarowanie wsi Fredropol poprzez urzadzenie
polegajace remoncie (przebudowie) placów wokól budynku administracyjnego gminy i boiska

portowego "Orlik", oraz ogrodzenie, dostawe i montaz trybun sportowych( przy boisku
rawiastym do gry w pilke nozna) w centrum miejscowosci. Jest to kontynuacja
realizowanego czesciowo w ramach "Odnowy i rozwoju wsi" w 2009 r. projektu
agospodarowania centrum wsi Fredropol-Kormanice. W centrum tym zlokalizowano s

lobiekty uzytecznosci publicznej tj. dwa budynki Urzedu Gminy, Bank, Poczta, Posterune
Policji, Zespól Szkól, boisko sportowe "Orlik 2012". Stan techniczny nawierzchni placó

okól tych obiektów jest bardzo zly. Z uwagi na charakter tego miejsca i znajdujace sie tu
placówki, jest to obszar na którym skupia sie zycie spoleczne mieszkanców. W wyniku

realizacji projektu zostanie wyremontowana nawierzchnia placu przy budynku UG gdzie mai
Isiedzibe Biblioteka, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, Gminny Zaklad Uslug Wodnych

Remontu wymaga takze nawierzchnia placu wokól boiska sportowego "Orlik 2012", które jes~
Icentrum sportowym Gminy. Preznie dzialajacy klub sportowy w ramach realizacji projektu

yska urzadzenie boiska sportowego (trawiastego), poprzez ogrodzenie terenu i monta'
rybun sportowych. Doprowadzenie tego terenu do nalezytego stanu spowoduje komfo

korzystania z infrastruktury sDortowei.

114960,751
189487,60
126823,99'

7000,00
10 000,00

448 272,3
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VIII. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU

DLA MIESZKANCÓW.

Miejscowosc Fredropol jest siedziba Gminy i stanowi centralny osrodek w którym

skupia sie zycie spoleczno-kulturalne mieszkanców gminy.

Polozona jest przy drodze powiatowej na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu w odleglosci 14 km od Przemysla, siedziby powiatu.

Miejscowosc Fredropol stanowi jedno solectwo z miejscowoscia Kormanice i sa one ze soba

nierozerwalnie zwiazane, zarówno obszarowo jak i kulturowo-spolecznie. Obie miejscowosci

licza lacznie 720 mieszkanców ( Fredropol - 167 i Kormanice - 553 ).

W centrum miejscowosci w bardzo bliski sasiedztwie usytuowane sa obiekty uzytecznosci

publicznej tj. Urzad Gminy, Poczta, kosciól, piekarnia, sklepy, przychodnia lekarska, szkola z

hala sportowa, boisko "Orlik 2012", biblioteka, OSP, plac zabaw "Radosna Szkola".

W 2009 r. w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013 w

ramach zagospodarowania centrum wsi Fredropol-Kormanice wyremontowano chodniki, plac

przy jednym z budynków administracyjnych Urzedu Gminy, wybudowano parking i instalacje

oswietlenia ulicznego.

Nawierzchnie placów wokól obiektów (budynek administracyjna gminy gdzie ma siedzibe

GOPS, GZUW, Biblioteka i boiska sportowego "Orlik 2012"),które sa w ciaglym uzytkowaniu,

wokól których skupia sie zycie spoleczne mieszkanców, sa w bardzo zlym stanie

technicznym.

Nowo powstaly klub sportowy do treningów wykorzystuje boisko o nawierzchni syntetycznej

"Orlik 2012", jednak do rozgrywania meczy niezbednym jest boisko trawiaste, które wymaga

urzadzenia, chociaz w ograniczonym zakresie tj. budowa trybun sportowych.

Doprowadzenie tego terenu do nalezytego stanu przyczyni sie do dalszej poprawy warunków

zycia poprzez komfort korzystania z infrastruktury, podnoszac miedzy innymi równiez

bezpieczenstwo.

Inwestowanie w budowe i poprawe istniejacej infrastruktury powoduje integracje

spolecznosci lokalnej i ozywienie zycia kulturalno-spolecznego.

Szczególna dbalosc o rozwój wsi Fredropol, bedacej siedziba gminy, lezy w interesie

zarówno gminy jak i samych mieszkanców.
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