
 
UCHWAŁA Nr XXXIII/ 244 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

 
w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do realizacji i współfinansowania 

projektu pn. „Wioska Kulinarna w Podcierniu – utwor zenie kompleksowej oferty 
turystycznej Gminy Cegłów”. 

 
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) Rada Gminy uchwala co następuje  

 
§ 1 

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Cegłów do realizacji projektu pn. „Wioska 
Kulinarna w Podcierniu – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów” w 
ramach Priorytetu VI działanie 6.2 Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. 
 

§ 2 
1. Realizacja projektu, o którym mowa w § 1 o wartości 409 907,36 zł (słownie czterysta 

dziewięć tysięcy i trzydzieści sześć groszy) zostanie sfinansowana z następujących źródeł : 
a. 75% kwoty tj. 307 430,52 zł (trzysta siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 

pięćdziesiąt dwa grosze) ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu 
Operacyjnego, 

b. 25% kwoty tj. 102 476,84 zł (sto dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 
osiemdziesiąt cztery grosze) ze środków własnych Gminy Cegłów. 

2. Realizacja projektu nastąpi do 31 grudnia 2014 roku. 
 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, 

poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r 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. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 
poz.1281, z 2012 r, poz. 567, z 2013r Nr 153. 



Uzasadnienie 
 Turystyka jest ważną i nowoczesną sferą aktywności gospodarczej. Aktywność 
turystyczna jest jednym z podstawowych mierników poziomu życia mieszkańców i 
wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. Obecnie to jedna z form działalności 
gospodarczej o najbardziej znaczącym potencjale w tworzeniu przyszłego wzrostu i 
zatrudnienia w UE. Turystyka jest szczególnie ważna, jeśli chodzi o oferowanie możliwości 
zatrudnienia dla młodych ludzi, którzy reprezentują dwukrotnie wyższy wskaźnik siły 
roboczej.. 
 Celem projektu jest stworzenie kompleksowej oferty turystycznej w Gminie Cegłów 
oraz jej zintegrowania z ofertą turystyczną obszaru Lokalnej Grupy Działania Kapitał-Praca-
Rozwój dzięki utworzeniu wioski kulinarnej w Podcierniu. W ramach projektu przewidziano 
następujące działania (zakres przedmiotowy): 

1) Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podcierniu i jego adaptacja na cele 
utworzenia obiektu infrastruktury turystyczno-kulturalnej: Wioski Kulinarnej. Pod 
względem technicznym remont obejmować będzie: kompleksową wymianę pokrycia z 
eternitu falistego na blachodachówkę,  ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu 
styropianem oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej  

2) \i zewnętrznej, przebudowę łazienek z uwzględnieniem łazienki dla personelu kuchni z 
natryskiem i wykonaniem montażu nowego zbiornika na nieczystości płynne, wykonanie 
nowego układu instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.w. z term elektrycznych, ściany 
obłożone glazurą na wysokości min 2,0 m., wymianę instalacji odgromowej i części 
instalacji elektrycznej, utwardzenie   terenu   dziedzińca   kostką  brukową. Projekt 
przewiduje likwidację barier w dostępie do infrastruktury turystycznej dla osób 
niepełnosprawnych (budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej 
śrutowanej - przeciwślizgowej) oraz udogodnienia w zagospodarowaniu terenu wokół 
obiektu, montaż barierek ochronnych (udogodnienia dla osób starszych, rodzin z 
dziećmi). Dzięki wykonaniu ocieplenia oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
obiekt będzie mógł funkcjonować w okresie między 1 kwietnia a 30 października (7 
miesięcy).  

3) Remont pomieszczeń kuchni i jej wyposażenie (rozbiórka trzonu kuchennego, wykonanie 
pieca piekarniczego z materiałów ceramicznych, opalanego drewnem), wyposażenie w 
stoły i regały z metali nierdzewnych, uzupełnienie glazur i posadzek ceramicznych. 

4) Zakup wyposażenia i nagłośnienia do sali degustacyjnej, 

5) Działania promocyjne oraz przygotowanie i publikację przewodnika turystyczno-
informacyjnego oraz utworzenie strony internetowej. 

Dzięki realizacji projektu powstanie kompleksowa oferta turystyczna Gminy Cegłów, 
która umożliwi wykorzystanie korzystnego położenia geograficznego gminy, jej bogatych 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych a także wyjątkowych cech kulturowych (folklor, 
kultywowane tradycje, rękodzieło, produkty tradycyjne).  
 


