
UCHWAŁA Nr XXII/125/05

RADY GMINY GZY

z dnia 09 czerwca 2005 roku.

w sprawie: zmian w „Planie rozwoju miejscowości Gzy”

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  6  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Gzy

uchwala, co następuje:

§ 1

W Planie rozwoju miejscowości Gzy uchwalonym Uchwałą Nr XIX/116/05 Rady Gminy Gzy

z  dnia  25  lutego  2005  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  rozwoju  miejscowości  Gzy”

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dział: Wizja Rozwoju Wsi – krótkoterminowa otrzymuje brzmienie: 

„Wizja  Rozwoju  Wsi  powstała  w  wyniku  dyskusji  mieszkańców  i  odwołuje  się  do

przyszłości. Wizję Rozwoju Wsi Gzy sformułowano następująco:  Chcemy aby nasza wieś

była coraz ładniejsza, bardziej estetyczna, by młodzi ludzie mogli tu znaleźć swoje miejsce,

w której każdy będzie mógł rozwijać swoje pragnienia i zainteresowania.

Remontowany obiekt w przyszłości  będzie  przeznaczony dla lokalnej  społeczności,

jako miejsce spotkań młodzieży czy też osób które pragną rozwijać swoje zainteresowania lub

kontynuować tradycje ludowe. Pragniemy by spełniał  on rolę świetlicy wiejskiej, w której

będzie możliwość zorganizowania spotkań z  ciekawymi ludźmi lub wieczorów literackich

lokalnych twórców”. 

2. Dział  Zaplanowane  Przedsięwzięcia  do  realizacji  w  2005  i  2006  roku  otrzymuje

brzmienie:

„W Gzach jako siedzibie  władz  samorządowych realizacja  większości  elementów planów

związana będzie z udziałem władz gminnych. 
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W 2005 i 2006 roku do realizacji zaplanowano następujący projekt:

Adaptacja budynku po byłym GOK-u na świetlicę wiejską i bibliotekę w Gzach. 

1) Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku na:

 świetlicę,

 bibliotekę,

 pomieszczenie klubowe,

 inne pomieszczenia pomocnicze;

2) Zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Projektowany obiekt to budynek parterowy, nie podpiwniczony. Budynek wyposażony

jest w instalacje: wodno – kanalizacyjną, co, elektryczną.

3) Szacunkowy  kosztorys  kosztów  kwalifikowalnych  planowanego  przedsięwzięcia

przedstawia się następująco:

Rok 2006

1. Roboty budowlane ……………………………………………– 606.823 zł

2. Nadzór budowlany ……………………………………………–     6.923 zł

3. Inwentaryzacja geodezyjna …………………………………...–     1.549 zł

4. Wyposażenie ………………………………………………….–   44.685 zł

Razem koszt kwalifikowalny projektu wynosi .................................– 659.980 zł

Koszty niekwalifikowalne projektu wynoszą ………………………– 177.393 zł

Ogólny koszt projektu wynosi ............................................................– 837.373 zł
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4) Harmonogram planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku po byłym

GOK-u na świetlicę wiejską i bibliotekę w Gzach”

Lp
.

Zakres rzeczowy według
rodzaju robót (branż)

Wartość
robót
brutto

Termin realizacji robót

I kw.
2006

II kw.
2006

III kw.
2006

IV kw.
2006

1 Budowlana 492.943 x x x
2 Sanitarna (instalacja co. z

technologią kotłowni olejowej)
79.663 x

3 Sanitarna (wewnętrzna instalacja
wod. kan.)

36.424 x

4 Elektryczna (wewnętrzna
instalacja elektryczna)

26.272 x

5 Drogowa (budowa parkingów i
chodników)

80.427 x

6 Szambo szczelne 24.595 x
7 Wyposażenie 54.515 x
OGÓŁEM ROBOTY
BUDOWLANE I WYPOSAŻENIE

794.839

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy

Cezary Wojciechowski


