Uchwała Nr ..…/……./2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia …… 2005r.
w sprawie: przyj cia Planu Rozwoju Miejscowo ci Rokutów.
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. Przyjmuje si Plan Rozwoju Miejscowo ci Rokutów, który stanowi zał cznik do uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr ……./………/2005 Rady Miejskiej z dnia ….. 2005r.
Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia 2004r. podj to uchwał

w sprawie

przyst pienia do opracowania Programów Odnowy Wsi Gminy Pleszew.
W wyniku jej realizacji powstał z inicjatywy i z udziałem mieszka ców wsi Rokutów
Plan Rozwoju Miejscowo ci. Znaj c potrzeby dokonali opisu stanu istniej cego, jak równie
wyboru kierunków rozwoju wsi. Na tej podstawie wskazali projekty, których realizacja
niezb dna jest dla rozwoju i odnowy wsi. Plan został zatwierdzony przez Rad Sołeck , a
nast pnie przez zebranie mieszka ców wsi, które odbyło si w dniu 10.02.2005r.
W ramach działania 2.3. samorz d Gminy Pleszew zamierza zło y aplikacj na
dofinansowanie przedsi wzi cia polegaj cego na remoncie budynku po byłej szkole (obecnie
mie ci si

tam przedszkole) na potrzeby rozwoju turystyki, wykorzystuj c walory

krajobrazowe Rokutowa.
Zmiana nazwy dokumentu z Programu Odnowy Wsi na Plan Rozwoju Miejscowo ci
wynika z rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w
sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Sektorowego

Programu

Operacyjnego

„Restrukturyzacja

i

modernizacja

sektora

ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz. U. 284, poz. 2846).
Zakres rzeczowy dokumentu pozostaje w niezmienionym zakresie, okre lonym
równie w ww. rozporz dzeniu.

