
 

 

Uchwała Nr LVIII/567/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 21 października 2014 roku 
 

w sprawie udostępniania placu zabaw w miejscowości Nadbrzeż realizowanego w 

ramach projektu „Pomoc dla wybranych sołectw Gminy Karczew poprzez 

doposażenie świetlic wiejskich oraz wsparcie Szkoły Podstawowej we wsi 

Nadbrzeż mające na celu remont ogólnodostępnego placu zabaw”  
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 10 z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W związku z zamiarem remontu placu zabaw, znajdującego się na działce 

gminnej przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu, w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju”, dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, zobowiązuje się dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu 

do bezpłatnego  udostępniania  po wyremontowaniu placu zabaw wszystkim mieszkańcom 

Gminy Karczew oraz turystom, po zajęciach  szkolnych oraz w dniach wolnych od zajęć. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

         Przewodniczący Rady 

                Tadeusz Marton 

 

 
 



UZASADNIENIE 

 

Gmina Karczew złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, dla operacji które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na zadanie „Pomoc dla wybranych sołectw 

Gminy Karczew poprzez doposażenie świetlic wiejskich oraz wsparcie Szkoły Podstawowej 

we wsi Nadbrzeż mające na celu remont ogólnodostępnego placu zabaw”. Jednym z 

załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie jest uchwała Rady Miejskiej w 

sprawie udostępniania placu zabaw w miejscowości Nadbrzeż realizowanego w ramach 

projektu „Pomoc dla wybranych sołectw Gminy Karczew poprzez doposażenie świetlic 

wiejskich oraz wsparcie Szkoły Podstawowej we wsi Nadbrzeż mające na celu remont 

ogólnodostępnego placu zabaw”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” nie przyznaje się pomocy na obiekty służące 

wyłącznie szkołom. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

          

 

         Przewodniczący Rady 

                Tadeusz Marton 

 

 

 


