
Uchwała Nr XXXIII/281/2009
z dnia 25 listopada 2009

Rady Miejskiej w Wołczynie

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/224/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 roku 

dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krzywiczyny 

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( j. t. z  2001 
roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23 poz.220 ,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz.1271 ,   nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717 , Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 roku Dz. U. 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  
roku   Nr 17 poz.128  oraz  z 2007 roku Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 
2009  roku  Nr  52  poz.  420)  i  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce 
nieruchomościami  (  j. t. z 2004 roku Dz. U. Nr  261 poz. 2603 i Nr 281 poz. 2782 oraz z 2005 roku Nr 130 
poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459 , z 2006 Nr 64 poz.456, Nr 104 poz. 708 i nr 220 poz. 100 i 
1601 oraz z 2007 roku Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 38 poz. 220 oraz z 2008 roku Nr 156 poz. 
974) ) wynikającej z  § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 
roku (Dz. U. Nr 38 poz. 220) 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 

R a d a  M i e j s k a  w  W o ł c z y n i e  u c h w a l a  c o  n a s t ę p u j e :

§ 1

Dokonać zmiany w załączniku Uchwały Nr XXVII/224/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w 

sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Krzywiczyny 

• Punkt 5. Opis planowanych działań otrzymuje brzmienie:



Cele Zasoby Szanse Bariery Projekty
Priorytet 1: Stworzenie oferty społeczno – kulturalnej dla mieszkańców wsi.
Rozwijanie i kultywowanie tradycji 
oraz poczucia wspólnoty poprzez 
wykorzystanie budynku szkoły i 
terenu przyszkolnego,

Budynek po byłej szkole, boisko 
szkolne,

Udział w realizacji 
programu „Odnowa wsi”, 
zaangażowanie w 
realizację organizacji 
działających na terenie wsi. 
Współpraca z gminą.

Brak środków 
finansowych.

• Doposażenie placu zabaw przed budynkiem szkoły,
• Utworzenie miejsca do organizacji imprez masowych na boisku,
• Organizacja różnych imprez kulturalnych,
• Organizacja uroczystości i rocznic: Dzień Matki, Ojca Babci i 
Dziadka, Dziecka, Andrzejki,
• Organizacja turnieju sołectw,
• Organizacja festynów na rozpoczęcie i zakończenie lata,
• Organizacja Dożynek,

Priorytet 2: Poprawa standardu życia na wsi.
Rozbudowa infrastruktury społecznej 
i technicznej we wsi,

Budynek po byłej szkole ,
Boisko szkolne,
Stadion sportowy,
Niezagospodarowany teren na 
poboczach,

Realizacja programu 
„Odnowa wsi”,
zaangażowanie organizacji 
działających na terenie wsi,
współpraca z gminą,
dobrze działający LZS,
zapewnienie 
bezpieczeństwa 
mieszkańcom,

Brak środków 
finansowych,

• Remont budynku po byłej szkole:
• Remont części pomieszczeń znajdujących się na parterze i  
przystosowanie ich do pełnienia funckji społecznej i  
integracyjnej,
• Remont dachu,
• Wykonanie zaplecza kuchenno – socjalnego,
• Zagospodarowanie wolnych pomieszczeń na pokoje 
gościnne,
• Zaadoptowanie sali gimnastyczny na punkt na punkt 
rehabilitacji ruchowej,
• Budowa parkingu przed świetlicą wiejską,

• Budowa szatni z zapleczem socjalnym,
• Budowa chodnika,

Priorytet 3: Stworzenie oferty rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców wsi i odwiedzających.
Stworzenie oferty kulturalnej, 
edukacyjnej oraz oferty wypoczynku 
i rekreacji dla mieszkańców i 
odwiedzających,

Budynku i zaplecza po byłej 
szkole,

Istniejące prężnie 
działające organizacje 
społeczne ( KGW, LZS, 
Rada Sołecka),

Brak fachowej 
kadry,
Ograniczenie 
zatrudnienia przez 
MOK,

• Rozszerzenie oferty  do istniejących imprez Sylwester i Mikołajki,
• Wytyczenie trasy rowerowej,
• Szkolenia dla mieszkańców w sali konferencyjnej,

Priorytet 4: Promocja wsi.
Możliwość pozyskiwania dochodów 
przez społeczność lokalną na cele 
publiczne,

Możliwość pozyskania pieniędzy 
przez organizacje pozarządowe, 
Sponsorzy: min: funkcjonujące 
firmy na terenie wsi,

Zintegrowane środowisko, 
Funkcjonalność obiektów 
wcześniej 
zagospodarowanych,

Skomplikowane 
procedury 
uzyskiwania 
środków,

• Organizacja imprez masowych,
• Folder informacyjny o wsi,
• Utworzenie bazy noclegowej w świetlicy wiejskiej,
• Oznakowanie charakterystycznych miejsc we wsi i okolicach,

Tabela 9: Opis planowanych przedsięwzięć



Harmonogram głównych przedsięwzięć przedstawiono poniżej.

Lp. Projekt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Budowa parkingu przed 
świetlicą wiejską,

2. 

Remont części pomieszczeń 
znajdujących się na 
parterze i przystosowanie 
ich do pełnienia funkcji 
społecznej i integracyjnej,

3. Organizacja Turnieju 
Sołectw,

4. Remont dachu na świetlicy 
wiejskiej,

5. Doposażenie placu zabaw 
przed budynkiem szkoły,

6. Szkolenia dla mieszkańców,

7. Wytyczenie trasy 
rowerowej,

8. Folder informacyjny o wsi,

9. 
Oznakowanie 
charakterystycznych miejsc 
we wsi i okolicach,

Tabela 10: Harmonogram zadań

Koszty i źródła finansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć

Lp. Nazwa projektu Koszt całkowity 
[zł]

Źródła 
finansowania

1. Budowa parkingu przed świetlicą 
wiejską, 50 000,00 PROW (odnowa wsi)

2. 

Remont części pomieszczeń 
znajdujących się na parterze i 
przystosowanie ich do pełnienia 
funkcji społecznej i integracyjnej,

200 000,00
PROW (odnowa wsi), 
Urząd Miejski w 
Wołczynie

3. Organizacja Turnieju Sołectw, 10 000,00 (na rok)

Starostwo Powiatowe, 
Urząd Marszałkowski, 
Urząd Miejski w 
Wołczynie, 
Wołczyński Ośrodek 
Kultury, środki własne

4. Remont dachu na świetlicy wiejskiej, 75 000,00 Wołczyński Ośrodek 
Kultury, 

5. Doposażenie placu zabaw przed 
budynkiem szkoły, 10 000,00

Sponsorzy, środki 
wypracowane, Urząd 
Miejski w Wołczynie



6. Szkolenia dla mieszkańców, 10 000,00 PO KL, konkursy 
ofert,

7. Wytyczenie trasy rowerowej, 1 000,00

Urząd Miejski w 
Wołczynie, Starostwo 
Powiatowe w 
Kluczborku

8. Folder informacyjny o wsi, 1 000,00 Środki własne, 
konkursy ofert,

9. Oznakowanie charakterystycznych 
miejsc we wsi i okolicach, 10 000,00

Urząd Miejski w 
Wołczynie, konkursy 
ofert

Tabela 11: Koszt i źródła finansowania

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak


