
 
Uchwała nr XL/270/10 

Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/246/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 

września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Wilkowo Polskie na 
lata 2010-2017 

 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W Planie Odnowy Miejscowości Wilkowo Polskie na lata 2010-2017 stanowiącym załącznik 
do uchwały nr XXXVII/246/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010 r. w 
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Wilkowo Polskie na lata 2010-2017 
dodaje się rozdział 6 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 brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały 

 
 § 2 

Zatwierdza się wprowadzone zmiany 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
 

   
 

     Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

     / Stanisław Marciniak/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
Do Uchwały Nr XL/270/10  
Rady Miejskiej Wielichowa 
 z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/246/10 Rady Miejskiej Wielichowa 

 z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Wilkowo 
Polskie na lata 2010-2017 

 
 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 

r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Plan Odnowy miejscowości stanowiący 

załącznik do wniosku o przyznanie pomocy musi obowiązkowo zawierać element dotyczący 

opisu i charakterystyki obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne  dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne.  

 
 

 



       Załącznik do 
       Uchwały  Nr XL/270/10  
       Rady Miejskiej Wielichowa 
       z dnia 10 listopada 2010 r.  
       
 
6 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym zna czeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszka ńców, sprzyjaj ących nawi ązywaniu 
kontaktów społecznych, ze wzgl ędu na ich poło żenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne. 
 
 
 W miejscowości Wilkowo Polskie można wyróżnić dwa obszary o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 

społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Są to: 

1. Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej 

2. Świetlica wiejska wraz z przylegającym terenem. 

Pierwszy z tych obszarów to teren, na którym znajduje się  Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej.  

Kościół to jeden z najcenniejszych zabytków w gminie Wielichowo, pochodzi z roku 1540. . 

Jest to miejsce szczególnie dla wszystkich mieszkańców Wilkowa Polskiego i należących do 

kościoła parafian. Pełni on jedną z najważniejszych dla mieszkańców funkcji a mianowicie 

jednoczy ze sobą ludzi podczas odprawianych nabożeństw.  W chwili obecnej kościół z uwagi 

na poważne usterki budowlane, które stanowią znaczące zagrożenie dla przebywających w 

nim osób został zamknięty.  Remont tego zabytku jest szansą zarówno dla mieszkańców wsi 

Wilkowo Polskie jak i wszystkich parafian na odzyskanie miejsca, do którego do tej pory 

uczęszczali na Msze Święte, gdzie przyjęli sakramenty święte.   

Miejscem spotkań dla mieszkańców Wilkowa Polskiego jest  świetlica wiejska. Świetlica 

mieści się w centrum wsi przy ulicy Nowina. To tutaj odbywają najważniejsze  dla 

mieszkańców wydarzenia. W świetlicy odbywają się zebrania wiejskie, szkolenia, warsztaty 

dla rolników, biesiady organizowane przez ludowy zespół śpiewaczy Wilkowianie, zabawy 

taneczne oraz uroczystości rodzinne. W chwili obecnej, z uwagi na trwający remont 

miejscowego kościoła w świetlicy odbywają się Msze Św. Świetlica dysponuje dużą salą oraz 

odpowiednim zapleczem kuchennym i sanitarnym umożliwiającym  organizację rożnego 

rodzaju spotkań.  Zarówno świetlica jak i teren wokół niej wymaga przeprowadzenia 

modernizacji.  

 

 


