
UCHWAŁA Nr XXX/197/2005 
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE 

z dnia 21-kwietnia-2005r. 
 
 
 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/226/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 
stycznia 2001r. w sprawie przyj�cia i realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Pleszew 2001 – 2015, 

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co 
nast�puje: 
 
 

§ 1 
 

W zał�czniku do uchwały Nr XXV/226/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 
2001r.  
w sprawie przyj�cia i realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 – 2015 – 
„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 – 2015” wprowadza si� nast�puj�ce 
zmiany: 
 

1. w Celu Strategicznym 4 „Aktywne kształtowanie rozwoju społecznego oraz 
zapewnienie wy�szych standardów �ycia mieszka�com”, w Celu Po�rednim 7 
„Wzmocnienie atrakcyjno�ci turystycznej Miasta i Gminy Pleszew”, po Zadaniu 7.4. – 
dodaje si� Zadanie 7.5. pod nazw�: „Adaptacja nieruchomo�ci byłej szkoły i zakup 
wyposa�enia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie”, 

 
2. w Celu Strategicznym 5 „Kreowanie Pleszewa jako centrum kulturalnego, 

edukacyjnego  
i administracyjnego”, w Celu Po�rednim 4 „Dbanie o rozwój kulturalny Pleszewa”, 
Zadanie 4.11. otrzymuje nazw�: „Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska 
sportowego w Brzeziu”, 

 
3. w Celu Strategicznym 5 „Kreowanie Pleszewa jako centrum kulturalnego, 

edukacyjnego  
i administracyjnego”, w Celu Po�rednim 4 „Dbanie o rozwój kulturalny Pleszewa” 
dodaje si� Zadanie 4.14. pod nazw�: „Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska 
sportowego w Kowalewie”. 

 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr XXX/197/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21-kwietnia-2005r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXV/226/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 

2001r. w sprawie przyj�cia i realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 – 

2015, 

 Opracowana Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 – 2015 

charakteryzuj�ca Gmin� w czterech kluczowych obszarach: zarz�dzanie gmin�, infrastruktura 

społeczna, gospodarka oraz infrastruktura techniczna jest indykatywnym programem 

rozwojowym Pleszewa. Dlatego zasadnym jest analizowanie jego zapisów i dokonywanie 

niezb�dnych zmian. 

 Wpisanie wymienionych zada� do realizacji stało si� konieczne ze wzgl�du na 

wymogi przy ubieganiu si� o �rodki zewn�trzne z Unii Europejskiej. Zapisane 

przedsi�wzi�cia przyczyni� si� do podniesienia standardu �ycia i pracy, umo�liwi� bie��ce 

zaspokajanie potrzeb społecznych oraz kulturalnych mieszka�ców wsi, a tak�e b�d� sprzyjały 

pobudzeniu aktywno�ci �rodowisk lokalnych w zakresie wspólnego działania na rzecz 

ci�głego zwi�kszania atrakcyjno�ci turystycznej, lokalizacyjnej oraz przyrodniczej Gminy 

Pleszew. 

Realizacje projektów umo�liwi�: 

1. podniesienie atrakcyjno�ci turystycznej miejscowo�ci Rokutów poprzez adaptacj� 

budynku byłej szkoły oraz poprzez zagospodarowanie przyległego terenu na potrzeby 

rozwoju turystyki regionalnej oraz działalno�ci rekreacyjnej. Obiekt zostanie ponadto 

wyposa�ony w niezb�dny osprz�t noclegowy, kuchenny i turystyczny, 

2. zmodernizowanie Sali Wiejskiej w Brzeziu poprzez remont kapitalny pomieszczenia 

głównego oraz zaplecza. Obiekt zostanie zmodernizowany wewn�trz (stolarka okienna, 

parkiet, remont sanitariatów i kuchni) i na zewn�trz (pokrycie dachowe), 

3. wyko�czenie Wiejskiej Sali przy budynku Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Kowalewie 

poprzez prace budowlane, instalacyjne i monta�owe oraz zakup niezb�dnego wyposa�enia 

do zaplecza kuchennego. 

 


