
 
Uchwała nr XL/271/10 

Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/248/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 

września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Łubnica 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 Łubnica na lata 2010-2017 stanowiącym załącznik do 
uchwały nr XXXVII/248/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010 r. w 
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Łubnica 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/271/10  
Rady Miejskiej Wielichowa 
 z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/248/10 Rady Miejskiej Wielichowa  

z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Łubnica 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/271/10 
       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 Łubnica można wyróżnić dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze 

względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 

Na szczególną uwagę zasługuje teren, na którym usytuowana jest świetlica wiejska wraz z 

budynkiem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Świetlica mieści się przy ul. Dożynkowej.  

Jest to centralne miejsce spotkań mieszkańców. To tutaj odbywają się zebrania wiejskie, 

szkolenia, warsztaty dla rolników, biesiady, zabawy oraz uroczystości rodzinne. Świetlica 

dysponuje dwiema salami (dużą i mniejszą) oraz odpowiednim zapleczem kuchennym i 

sanitarnym umożliwiającym  organizację rożnego rodzaju spotkań.  Zarówno świetlica, 

remiza strażacka jak i teren wokół niej wymaga przeprowadzenia modernizacji.  

Nie mniej ważnym miejscem dla mieszkańców Łubnicy jest ulica Szkolna w Łubnicy oraz 

teren do niej przylegający. To tutaj mieści się budynek miejscowej Szkoły Podstawowej do 

której uczęszczają dzieci zarówno z Łubnicy jak i z sąsiadującego z Łubnicą Zielęcina, które 

są dowożone autobusem.  Nawierzchnia ulicy wymaga remontu oraz budowy chodników w 

celu zwiększenia bezpieczeństwa przybywających do szkoły dzieci.    To tutaj dzieci spędzają 

większość dnia. Szkoła dysponuje biblioteką i pracownią komputerową. Na terenie wsi nie 

ma obiektów sportowych i rekreacyjnych gdzie dzieci i młodzież mogłyby spędzać czas 

wolny i rozwijać swoje sportowe zainteresowania. Aby temu zaradzić, przy szkole 

wydzielony został teren, na którym planowana jest budowa boiska sportowego oraz bieżni. 

Dzięki tej inwestycji poprawi się estetyka terenu sąsiadującego ze szkołą a dzieci zyskają  

miejsce do wspólnych spotkań i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.  


