
RADA GM«f4Y UchwałaNrIV/37/2011
w Czarn«* Rady Gminy w Czarnej

pow. Łańyu. z dnia 11 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/315/09 Rady Gminy z dnia 10 lipca
2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesię na
lata 2008 - 2015.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ftj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
Czarna uchwaliła co następuje:

§ 1. W treści załącznika nr l do uchwały Nr XXXIII/315/09 Rady Gminy w Czarnej z dnia
10 lipca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Po rozdziale 5 dodaje się podrozdział 5.1 o następującej treści:
5.1 OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU
DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH
NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH
POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE.
W miejscowości Zalesię zidentyfikowano kilka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych
ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne do najważniejszych
z nich zaliczyć można obszary położone w obrębie:
- Stadionu sportowego (oznaczone nr l na załączonej mapie)
- Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół (oznaczone nr 2 na załączonej mapie)
Ze względu na swoje położenie i duży obszar jaki zajmuje stadion w Zalesiu jest
naturalnym miejscem spotkań mieszkańców podczas organizowanych imprez
plenerowych - festyny rodzinne, mecze piłkarskie i zawody sportowo pożarnicze. Biorąc
pod uwagę dotychczasową aktywność sportową mieszkańców wsi i odbywające się
spotkania piłkarskie możemy zauważyć, iż w meczach biorą oni bardzo liczny udział. W
sezonie piłkarskim, którego okres trwa średnio od kwietnia do października mecze
piłkarskie odbywają się w niemalże każdą niedzielę, na które uczęszcza bardzo duża
liczba osób w zależności od wagi spotkania (im lepsze drużyny tym więcej kibiców).
Boisko wyposażone w nowoczesną infrastrukturę sportową (budynek zaplecza
sportowego) w znacznym stopniu przyczyni się do popularyzacji aktywnego stylu życia,
a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. Obiekty
sportowe udostępnione są dzieciom, młodzieży i dorosłym w celu aktywnego uprawiania
sportu i rozwoju fizycznego. Potrzeba istnienia stadionu sportowego o dobrej jakości
infrastrukturze jest uzasadniona z uwagi na jego duże wykorzystanie.
Następnym obszarem o strategicznym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców,
sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych jest centrum miejscowości Zalesię.
Jest to teren na którym znajduje się budynek Ośrodka Kultury i remizy OSP, oraz plac
przy świetlicy i remizie, który po odpowiednim zagospodarowaniu będzie miejscem
rekreacyjno - wypoczynkowym. Tereny te sąsiaduj ą z terenem Zespołu Szkół w Zalesiu.
Tereny te stanowią miejsca spotkań mieszkańców. W spotkaniach tych biorą udział
zarówno starsi mieszkańcy, jak i ci najmłodsi.
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy jest bardzo ważne, gdyż stworzy to możliwość
do spotkań najmniejszych mieszkańców wsi jak i tych starszych. Zabawy dzieci na



świeżym powietrzu i w bezpiecznym otoczeniu są dla ich rozwoju niezwykle ważne. Zaś
mieszkańcy zachęceni do wspólnego spędzania czasu, umacniają więzi między sobą.
Ośrodek Kultury został wewnątrz odnowiony i wyposażony w nowe krzesła i stoły
w ramach projektu :"Spotkania na wsi - remont i przebudowa Gminnych Ośrodków
Kultury na ternie Gminy Czarna" Mieszkańcy Zalesia spotykają się w Ośrodku Kultury
podczas różnych uroczystości, tj. dzień seniora, choinka, sylwester i innych
uroczystościach lokalnych. W świetlicy prowadzony jest kurs nauki tańca. Jest to także
miejsce spotkań działających w Zalesiu stowarzyszeń.
Powyżej opisane obszary to miejsca niezwykle ważne dla miejscowości Zalesię
ułatwiające nawiązywanie kontaktów społecznych i więzi między mieszkańcami.
Wyżej opisane obszary obrazuje załącznik nr l do niniejszej uchwały.

2. W pozostałej części treść załącznika pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
„_ Rady Gminy

Chudzik
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