
UCHW ALA NR XIII/114/2012

RADY GMINY LUBRZA

w sprawie zatwierdzenia Aneksu do programu pod nazwą "Plan odnowy miejscowości

Dytmarów" z marca 2012 roku

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 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;

Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162,

poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.,

Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337;

z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111;

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142

i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134,

poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w programie pod nazwą "Plan odnowy miejscowości Dytmarów"

uchwalonego uchwałą nr XVI/122/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 września 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą "Plan odnowy miejscowości Dytmarów"

zgodnie z Aneksem do "Planu odnowy miejscowości Dytmarów" z marca 2012 roku

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY
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WSTĘP

Podstawą rozwoju miejscowości Dytmarów jest dokument pn. "Plan Odnowy

Miejscowości Dytmarów", który określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami

inwestycyjnymi na lata 2008 - 2015. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie

uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant rozwoju.

W centrum wsi Dytmarów znajduje się kościół pw. Wniebowzięcia NMP (do 1706 -

św. Barbary, potem św. Katarzyny). Kościół był wzmiankowany już w 1321, jako filialny z

Prudnika. Przez pół wieku (ok. 1590 - 1650) kościół wykorzystywali ewangelicy.

Obecny kościół powstał po pożarze, w 1857 - 64; ze starszego zachowała się gotycko

- renesansowa wieża obronna (strzelnice) z attyką "w jaskółczy ogon", bardzo popularną na

Śląsku, i murowanym hełmem (1600). Przypomina ona nieco Wieżę Bramy Dolnej w

Prudniku - dołem kwadratowa, a górom ośmioboczna, choć dobudowano do niej neogotyckie

szkarpy. W wieży średniowieczny dzwon z napisem minuskułowym. Zarówno z zewnątrz jak

i wewnątrz, kościół urządzony jest w neogotyckim stylu (rzeźby, konfesjonały ze

sterczynami, stacje drogi krzyżowej na złotym tle, organy, sklepienie krzyżowo - żebrowe).

Ze starszej budowli pochodzi tylko XVI - wieczna kropielnica. Ołtarz główny MB z fundacji

jednego z proboszczów, z 1851 (obok postaci apostołów). W ołtarzach bocznych: z prawej -

św. Florian i rzeźby świętych: Alojzego, Antoniego, Hermana i Mikołaja; z lewej - MB

podająca dzieciątko św. Antoniemu na złoconej blaszce. W prezbiterium obraz Ofiarowanie w

świątyni. Nad wejściem do kościoła figura MB. Przy kościele, otoczonym starym murem

(XVI w.) z neogotycką bramą (1857), widnieją grobowce kolatorów, a na ścianach - epitafia

z XIX w. Do muru przylega kaplica z obrazem Modlitwa w Ogrójcu.

Obecny stan Kościoła jest zły i wymaga gruntownego remontu, częściowej odnowy. Kościół

ten jest świadectwem historii oraz ważnym elementem lokalnej kulturalny. Z obiektu

korzystają nie tylko parafianie, ale również uczniowie szkoły, którzy odbywają w nim

kształcące zajęcia np. Jasełka Bożonarodzeniowe, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i inne.

Zajęcie te wpływają pozytywnie na ich rozwój emocjonalny, wzajemne relacje i sprawiają, że

stają się wrażliwi na otaczający je świat i jego problemy.

W związku z powyższym Rada Sołecka Dytmarów wraz z mieszkańcami

zaktualizowała opracowany w sierpniu 2008 roku, a przyjęty Uchwałą Nr 5/08 Zebrania

Sołectwa Dytmarów z dnia 29 sierpnia 2008 r.,



i zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/122/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 05.09.2008r. Plan

Odnowy Miejscowości Dytmarów.

Zaktualizowano punkt 5 i punkt 6 Planu Odnowy Miejscowości Dytmarów.

Pozostałe zapisy w Planie Odnowy Miejscowości Dytmarów pozostają bez zmian.

Zapisy "Planu Odnowy Miejscowości Dytmarów" są spójne z Strategią Rozwoju Obszarów

Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013.



5. OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Niniejszy rozdział zaWlera OplS planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych

zaplanowanych do realizacji w latach 2007-2013. Jest to lista otwarta i w związku z tym

może być modyfikowana i uzupełniana.

Tabela 9. Zestawienie planowanych zadań, kosztów i czasu realizacji wytypowanych do działania

z Osi 3 Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi

Lp. Tytuł zadania Forma prawna, Szacunkowy Harmonogram

własność koszy realizacji

Odnowienie elewacji i odwodnienie Parafia Rzymsko-

I Kościoła parafialnego Katolicka w 600 OOO,OOzł 2012-2013

p.w.Św.Katarzyny Aleksandryjskiej Dytmarowie

Remont schodów, bramy bocznej i
Parafia Rzymsko-

2 Katolicka w 50 000,00 zł. 2008 r
muru kościelnego

Dytmarowie

3 Remont parkingu naprzeciw kościoła Gmina Lubrza 45000,00 zł 2010 r.

Remont chodników przy drodze
4 Gmina Lubrza 70 000,00 zl 2013 r.

powiatowej we wsi

5 Zagospodarowanie centrum wsi Gmina Lubrza 48000,00 zł 2009r.

Remont i doposażenie kuchni w
6 Gmina Lubrza 50000,00 zł 2010

remizie OSP

Modernizacja boiska sportowo-

7 rekreacyjnego oraz zaplecza Gmina Lubrza 200 000,00 zł. 2011

socjalnego w Dytmarowie

Adaptacja i wyposażenie sali remizy

8 OSP w Dytmarowie na potrzeby Gmina Lubrza 38 000,00 zł. 2009-2010

kulturalne mieszkańców

Razem 1.100 000, 00 zł



6. REALIZACJA ZADAŃ WYTYPOWANYCH DO WSPÓŁFINANSOWANIA Z

DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI".

Przedsięwzięcia ujęte w mmejszym Planie Odnowy Miejscowości są zgodne z

założeniami zawartymi w strategicznych dokumentach dotyczących rozwoju Polski,

województwa i gminy, w szczególności z dokumentami: Narodowe Strategiczne Ramy

Odniesienia, Krajowy Plan Strategiczny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007- 2013. Planuje się, iż zadania będą realizowane ze środków własnych Gminy

Lubrza, a także funduszy podmiotów pozarządowych oraz ze źródeł zewnętrznych.

Finansowanie zewnętrzne opierać się będzie przede wszystkim o Europejski Fundusz

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007- 2013, oraz o inne dostępne środki strukturalne i pomocowe.

Z analizy dokumentu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

(PRO W) wynika, iż wszystkie planowane w ramach niniejszego Planu Odnowy

Miejscowości projekty mogą zostać sfinansowane w ramach PROW .

Celem działania" Odnowa i rozwój wsi" jest poprawa jakości życia na obszarach

wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

promowanie obszarów wiejskich.

Zaplanowane w Planie Odnowy Miejscowości Dytmarów projekty mają na celu

poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Przyczynią się do tego inwestycje w obiekty

pełniące funkcje publiczne, społeczno- kulturalne i rekreacyjne, zagospodarowanie

placów.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie, wskazujące zgodność poszczególnych

zadań z PROW.

Zgodnie z kryteriami dostępu przyjętymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007- 2013, pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

1) projekt realizowany będzie w miejscowości należącej do:

gminy wiejskiej lub

gminy wiejsko- miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.

mieszkańców lub

gminy miejskiej, z wyłączeniem mIejscowości liczących powyżej 5 tys.

mieszkańców;

2) projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

które mają zastosowanie do tego projektu



PROW Oś Priorytetowa 3

Odnowa i rozwój wsi Planowane do realizacji projekty

Dopuszczalny Kształtowanie przestrzeni l. Remont Parkingu naprzeciw

zakres pomocy publicznej kościoła parafialnego

Kształtowanie przestrzeni 1 Zagospodarowanie centrum wsi

publicznej

Kształtowanie przestrzeni I.Budowa chodników przy drodze

publicznej we WSI

Poprawa infrastruktury 1. Modernizacja boiska sportowo-

społecznej i sportowej rekreacyjnego oraz zaplecza

socjalnego na boisku w

Dytmarowie

Poprawa infrastruktury I.Odnowienie elewacji i

Kulturalnej / sakralnej/, odwodnienie Kościoła parafialnego

kultywowanie miejsc tradycji p.w.Św.Katarzyny Aleksandryjskiej

Zachowanie dziedzictwa Remont schodów, bramy bocznej i

kulturowego muru kościelnego

Poprawa infrastruktury Remont i doposażenie kuchni w

społecznej remizie OSP

Poprawa infrastruktury Adaptacja i wyposażenie Sali

spolecznej remizy OSP w Dytmarowie na

potrzeby kulturalne mieszkańców

Zgodnie z kryteriami dostępu przyjętymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007- 2013, pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:



l) projekty realizowane będą w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej lub

- gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.

mieszkańców,

- gminy miejskiej, z wyłączeniem mIejscowości liczących powyżej 5 tys.

mieszkańców;

2) projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości,

3) projekty nie mają charakteru komercyjnego,

4) w przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do

beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele

określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu,

5) organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania" Odnowa

i rozwój wsi" w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz

zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego,

6) projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka

samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez te jednostkę.


