
Uchwała Nr II/9/10 
Rady Gminy Branice 

z dnia 13 grudnia 2010 r. 
 

 
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/144/08 Rady Gminy Branice z dnia 20 listopada 2008 r. 
w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Włodzienin oraz uchwałę Nr L/276/10 
Rady Gminy Branice z dnia 25 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/144/08 Rady 
Gminy Branice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyj ęcia 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 

 
Zmienia się uchwałę Nr XXIX/144/08 Rady Gminy Branice z dnia 20 listopada 2008 r. w 
sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Włodzienin oraz uchwałę Nr L/276/10 Rady 
Gminy Branice z dnia 25 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/144/08 Rady Gminy 
Branice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości 
Włodzienin, w ten sposób, Ŝe: 

1. Dodaje się punkt 9 „Miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 
mieszkańców wsi Włodzienin” o treści: 
We wsi znajdują się następujące miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców 
Włodzienina: 
� Centrum wsi, które jest najistotniejsze zarówno ze względu na swoje połoŜenie, 

jak i zlokalizowane w nim budynki i miejsca sprzyjające nawiązywaniu kontaktów 
społecznych i zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców, takie jak:  
świetlica wiejska, szkoła podstawowa, remiza straŜacka i „parkowe miejsce 
spotkań” z placem zabaw, 

� Boisko LZS wraz z kompleksem sportowo-wypoczynkowym, na którym znajduje 
się mały plac zabaw, scena taneczna oraz szatnia dla sportowców, 

� Park Historyczny we Włodzieninie znaczący ze względu na swoją wartość 
zabytkową oraz umiejscowienie przy samym wjeździe do miejscowości. 

2. Kolejne punkty Planu Odnowy Miejscowości Włodzienin, począwszy od 
dotychczasowego pkt 9 do 10 przyjmują o numer wyŜszą numerację, czyli 10 i 11. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 


