
UCHWAŁA Nr X/58/11 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

 
z dnia 24 sierpnia  2011 r. 

 
w sprawie ogólnodostępności inwestycji pn. „Budowa hali sportowej                   
w miejscowości Ostrowy ” 
 
        Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,             
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;            
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,          
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;                  
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) uchwala się, co 
następuje: 
  
 § 1. Planuje się do realizacji  w latach  2012 – 2014 inwestycję pn. „Budowa 
hali sportowej w miejscowości Ostrowy”. 
 
 § 2.  Inwestycja realizowana będzie m.in. w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa 
i rozwój wsi”. 
 
 § 3. Z dniem oddania do użytkowania hala sportowa stanowić będzie obiekt  
ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy. 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 
 
 § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Uzasadnienie 

 
 Potrzeba podjęcia uchwały intencyjnej wynika z wytycznych 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. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia    
14 lutego 2008 roku (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.) pomoc jest przyznawana 
w formie  refundacji części kosztów  związanych z realizacją „budowy, przebudowy 
lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków 
pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych,  z wyłączeniem 
sal sportowych, przeznaczonych dla szkół lub przedszkoli”.  
 W związku z faktem, iż przedmiotowa hala sportowa znajdować się będzie       
w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej i gimnazjum w Ostrowach   
podjęcie uchwały intencyjnej zapewni, iż zrealizowana inwestycja będzie 
udostępniona ogółowi mieszkańców, a nie tylko uczniom szkół. Podjęcie ww. aktu 
prawnego stanowi wymóg formalny i jest niezbędnym dokumentem. 

 


