
Uchwała Nr L/276/10 
Rady Gminy Branice 

z dnia 25 maja 2010 r. 
 
 
 

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/144/08 Rady Gminy Branice z dnia 20 listopada 2008 r. 
w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Włodzienin 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 

 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje : 

 
 

§ 1 
 

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIX/144/08 Rady Gminy Branice z dnia 20 listopada 
2008 r. w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Włodzienin, w następujący sposób : 

1. W punkcie 7. „PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2008-2015”,  
w tabeli dodać następne pozycje, o treści : 

 
L.P. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Źródła finansowania 

20. Odtworzenie warowni ziemnej 
okresu plemion kultury łuŜyckiej 2011-2015 

BudŜet gminy, źródła 
zewnętrzne krajowe  

i zagraniczne 
21. Zagospodarowanie przestrzeni 

Parku Historycznego przy 
Kościele pw. św. Mikołaja  

2011-2015 
BudŜet gminy, źródła 
zewnętrzne krajowe  

i zagraniczne 
 

2. Poszerzyć w punkcie 8. „OPIS NAJWAśNIEJSZYCH PLANOWANYCH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ”, podpunkt 3. „Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposaŜenie”, 
zakres planowanego przedsięwzięcia o następujące zapisy: 

„- budowa parkingu dla gości, 
- generalny remont dachu, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wykonanie instalacji sanitarnej i szamba. 
- odnowienie elewacji zewnętrznej. 
- wymiana instalacji oświetleniowej, 
- odnowienie podłogi” 

3. Dopisać w punkcie 8. „OPIS NAJWAśNIEJSZYCH PLANOWANYCH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ”, podpunkt 4. o treści : 

„4. Zagospodarowanie przestrzeni Parku Historycznego przy Kościele pw. św. Mikołaja 
we Włodzieninie 
Zakres przedsięwzięcia : 

- wykonanie małego parkowego miejsca spotkań przy ruinach Kościoła m.in. 
poprzez montaŜ ławek, urządzeń zabawowych itp., 



- odrestaurowanie dwóch zabytkowych figur tj. św. Jana Nepomucena i św. 
Floriana, 
- wykonanie parkingów przy Parku Historycznym, 
- odnowienie schodów prowadzących do Parku Historycznego, 
- ustawienie tablic informacyjnych, 
- uporządkowanie i renowacja cmentarza. 

Harmonogram przedsięwzięcia : 2010 – 2015 r. 
Szacunkowy koszt inwestycji : ok. 500 tys.” 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


