Uchwała Nr V/31/2011
Rady Gminy Manowo
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kretomino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr
116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.
675, Nr 40, poz. 230), Rada Gminy Manowo uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przyjęte uchwałą Zebrania Wiejskiego Nr 1/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r. zmiany
do uchwały Nr XXVII/271/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy
Miejscowości Kretomino i Rosnowo na lata 2009-2016.
§ 2. Zmiany dotyczą:
1. punktu V, który otrzymuje tytuł „Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych,
ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne” oraz treść zgodnie z
załącznikiem do uchwały.
2. punktu VI, który otrzymuje tytuł „Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu
odnowy miejscowości” oraz treść jak w załączniku.
3. Pozostałe punkty Planu Odnowy Miejscowości pozostają bez zmian
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Manowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik do uchwały Nr V/31/2011
Rady Gminy Manowo
z dnia 31 marca 2011 r.

V.

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych, ze względu na ich połoŜenie oraz cechy
funkcjonalno – przestrzenne

W miejscowości Kretomino znajdują się następujące obszary o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców:
1. Teren boiska piłkarskiego wraz z obiektem pełniącym funkcję centrum sportowo –
rekreacyjnego dla miejscowości Kretomino. Na boisku rozgrywane są liczne
mecze piłki nożnej, podczas których obiekt pełni funkcję zaplecza dla piłkarzy. W
Kretominie działa prężnie klub sportowy ZRYW KRETOMINO, w którym grają
zarówno dorośli jak i dzieci.
Na boisku organizowane są również imprezy o charakterze kulturalno –
integracyjnym dla lokalnej społeczności tj. Parafiada, Dożynki sołeckie, Dzień
Dziecka itp. Obiekt jest również miejscem spotkań, to tutaj odbywają się zebrania
wiejskie, spotkania rady sołeckiej. W rezultacie jest to miejsce aktywnego
wypoczynku i integracji mieszkańców Kretomina. Realizacja zadania polegającego
na dociepleniu, malowaniu i doposażeniu obiektu stworzy warunki na pełne
wykorzystanie istniejącego obiektu. Istniejące wyposażenie jest skromne i w
bardzo złym stanie technicznym.
2. Świetlica wiejska jest drugim miejscem o szczególnym znaczeniu dla lokalnej
społeczności. To tutaj dzieci i młodzież spotykają się i wspólnie spędzają czas
wolny. Wymaga ona jednak doposażenia w niezbędne umeblowanie oraz w sprzęt
komputerowy i sportowo-edukacyjny. Istniejące wyposażenie nie stwarza
możliwości na rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.

VI.
Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzię
aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od
dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości
Lp.
1.

2.

Nazwa zadania
Remont z kompleksowym
wyposażeniem centrum sportowo rekreacyjnego
Doposażenie świetlicy oraz stworzenie

Szacunkowy
Źródło
koszt
finansowania
75.000,00 PROW działanie
Odnowa i
rozwój wsi oraz
budżet gminy
50.000,00 PROW działanie

Lata realizacji
2010-2012

2011-2012

oferty edukacyjnej.

3.

Plac zabaw

4.

Budowa boiska wielofunkcyjnego.

5.
Stworzenie systemu kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

1.

Odnowa i
rozwój wsi oraz
budżet gminy
40.000,00 PROW działanie
Odnowa i
rozwój wsi oraz
budżet gminy
150.000,00 PROW działanie
Odnowa i
rozwój wsi oraz
budżet gminy
4.000.000,00 PROW
Podstawowe
usługi dla
gospodarki i
ludności
wiejskiej oraz
budżet gminy

Remont z kompleksowym wyposażeniem

2013

2014-2016

2010-2011

centrum sportowo –

rekreacyjnego w Kretominie
Zadanie jest elementem rozbudowy bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie wsi Kretomino. W
ramach zadania zostanie przeprowadzona termomodernizacja istniejącego budynku , polegająca na
dociepleniu ścian, wykonaniu parapetów oraz malowaniu ścian zewnętrznych. Zostaną również
pomalowanie pomieszczenia wewnątrz obiektu.
Dodatkowo obiekt zostanie kompleksowo wyposażony w meble typu: stoły, krzesła, szafki,
szafy, gabloty, aneksy kuchenne oraz sprzęt AGD. Obiekt jest zlokalizowany przy boisku sportowym i
pełni rolę zaplecza podczas meczów oraz imprez sołeckich i gminnych.
Łączny koszt zadnia – 75.000 zł

2.

Doposażenie świetlicy oraz stworzenie oferty edukacyjnej.
W ramach zadania zostanie zakupione doposaŜenie świetlicy wiejskiej, obejmujące

zestawy komputerowe, meble oraz sprzęt sportowy i gry edukacyjne. Zadanie uwzględnia
równieŜ doprowadzenie sieci internetowej do obiektu.
Ponad to zostanie przygotowana oferta edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieŜy,
której celem będzie nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego, ale równieŜ rozwijanie
umiejętności i talentów mieszkańców wsi Kretomino.

Łączny koszt zadnia – 50.000 zł
3.

Plac zabaw
Realizacja tego zadania przyczyni się do powstania na terenie Kretomina nowoczesnego i

bezpiecznego placu zabaw dla dzieci. Obecnie na terenie wsi nie ma tego typu obiektu.
Łączny koszt zadnia – 40.000 zł

4.

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Jest to kolejny etap rozwoju bazy sportowo- rekreacyjnej na terenie Kretomina. W chwili obecnej
wieś posiada boisko do piłki nożnej oraz wybudowany obiekt do celów sportowo – rekreacyjnych,
który wymaga jedynie docieplenia oraz wyposażenia. Boisko wielofunkcyjne będzie kolejnym
elementem rozwoju bazy sportowej.
Łączny koszt zadnia – 150.000 zł

5.

Stworzenie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Budowa infrastruktury jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miejscowości

oraz podniesienia standardu Ŝycia samych mieszkańców. Ogromne znaczenie ma tutaj
dbałość o środowisko naturalne, a tym samym likwidacja nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych.
Łączny koszt zadnia –4.000.000 zł

Harmonogram wdraŜania planu
Lp.

1.

2.

Nazwa zadania
Remont z kompleksowym
wyposażeniem centrum
sportowo - rekreacyjnego
Doposażenie świetlicy oraz
stworzenie oferty
edukacyjnej.

3.
4.

Plac zabaw
Budowa boiska
wielofunkcyjnego.

5.

Stworzenie systemu
kanalizacji sanitarnej i
deszczowej
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