
UCHWAŁA NR XXXVII/ 250 /2005 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU 
z dnia 30 listopada 2005 roku 

 
 
w sprawie zmian w "Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Brzesko na lata 2004-
2013, przyjętym uchwałą nr XXI/134/04 w dniu 11 czerwca 2004 r." 
 
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 późn. zm.) Rada 
Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 

§1 
 
 
1.W załączniku nr 1 do uchwały nr XXI/134/04, Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 
11 czerwca 2004 r., stanowiącym "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brzesko na 
lata 2004-2013", wprowadza się następujące zmiany w dziale III: 
 
1)przed analizą SWOT Gminy Brzesko, na str. 45 wprowadza się po tytule 
"Zadania polegające na poprawie sytuacji w Gminie Brzesko" dodatkowe zapisy 
dotyczące zasad kształtowania struktury gospodarczej w gminie, jako strony 45 
i 46, a następującym po nich stronom nadaje się numerację ciągłą, 
2)w podtytule "Identyfikacja głównych problemów rozwojowych", po stronie 51 
wprowadza się dodatkowe zapisy dotyczące "Kierunków działań realizowanych 
na terenie Gminy, zmierzających do poprawy infrastruktury, stanu środowiska 
oraz warunków życia mieszkańców", oznaczając je jako strony od 54 do 57, a 
następującym po nich stronom nadaje się numerację ciągłą,  
3)na stronie 52 i 54 wprowadza się do zadań zaplanowanych do realizacji w 
latach 2003-20013, zadanie oznaczone nr 16 pod nazwą "Modernizacja 
strategicznych ulic w Brzesku :Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza, a 
następującym po nich zadaniom nadaje się numerację ciągłą od 17 do 32." 
4)na stronie 55, wprowadza się w tabeli głównych zadań na lata 2004-2006, 
zadanie pod nazwą "Modernizacja strategicznych ulic w Brzesku: Głowackiego, 
Kościuszki, Mickiewicza" oraz określa liczbowo-obszarowe oddziaływanie 
zadania. 
5)na stronie 61 , w podtytule "Szczegółowa charakterystyka głównych zadań..." 
wprowadza się opis zadania nr 16 "Modernizacja strategicznych ulic w Brzesku: 
Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza", jako strony od 67 do 69, a następującym 
po nich stronom i numerom zadań nadaje się numeracje ciągłą, 
6)na stronie 70 wprowadza dodatkowe zapisy dotyczące "Powiązania projektów 
z innymi działaniami realizowanymi na terenie Gminy" jako strony 79 do 81, a 
następującym po nich stronom, nadaje się numerację ciągłą, 
7)na stronie 70 , wprowadza się do tabeli wskaźników osiągnięć Planu Rozwoju 
Lokalnego, zadanie "Modernizacja strategicznych ulic w Brzesku: Głowackiego, 
Kościuszki, Mickiewicza" jako stronę 82, nadając pozostałym stronom numerację 
ciągłą, 
8)na stronie 73 w planie finansowym głównych zadań, wprowadza się zadanie nr 
16 "Modernizacja strategicznych ulic w Brzesku: Głowackiego, Kościuszki, 
Mickiewicza", jako stronę 85, nadając pozostałym stronom numeracje ciągłą, 
9)na stronie 74 ulega zmianie tytuł z "Systemu wdrażania, sposoby 
monitorowania oraz oceny planu" na "System wdrażania" oraz wprowadza się 
dodatkowe zapisy w Opisie metody opracowywania dokumentu w etapie II i IV, 
nadając stronom numerację od 85 do 89 z zachowaniem ciągłości numeracji 
następującym po niej stronom, 
10)wprowadza się dodatkowy podtytuł "Sposoby monitorowania oraz oceny i 
komunikacji społecznej" oraz zapisy dotyczące systemu monitoringu, inicjowania 
współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym oraz public relations a 



także spis treści Planu Rozwoju Lokalnego jako strony od 90 do 97. 
 
2.Wprowadza się tekst jednolity Planu Rozwoju Lokalnego z uwzględnieniem 
określonych w ust. 1 zmian, z zachowaniem numeracji ciągłej od 1 do 97. 

§2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§3 
 
 
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2.Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Brzesku oraz na stronie internetowej Gminy Brzesko 
www.brzesko.pl/aktualności 

 

 
 
Załączniki do niniejszej uchwały można pobrać w Biurze Rady Miejskiej w 
Brzesku (pok. 130)  
 


