
Uchwała nr VII/65/2011 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 29.09.2011 roku 

 
 

 w sprawie zatwierdzenia zmian  

 „Planu odnowy miejscowości Dłusk na lata 2010 – 2017” 

  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b  
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.02.2008 roku 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 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach 
 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
W „Planie odnowy miejscowości Dłusk na lata 2010-2017” zatwierdzonym uchwałą Nr 
XXXIV/235/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 marca  2010 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. Pkt. ,,VI. Wizja stanu docelowego” otrzymuje brzmienie ,,VII. Wizja stanu docelowego”. 
2. Pkt. ,,VI.1. Jaka ma być nasza miejscowość za 10 lat?” otrzymuje brzmienie ,,VII.1. Jaka 
ma być nasza miejscowość za 10 lat?”. 
3. Pkt. ,,VI.2. Misja rozwoju miejscowości” otrzymuje brzmienie ,,VII.2. Misja rozwoju 
miejscowości”. 
4. Pkt. ,,VII. Plan rozwoju miejscowości Dłusk” otrzymuje brzmienie ,,VIII. Plan rozwoju 
miejscowości Dłusk”. 
5. Pkt. ,,VIII. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie” otrzymuje brzmienie ,,IX. 
Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie”. 
6. Pkt. ,,IX. Zgodność planowanych działań z dokumentami planistycznymi szczebla 
regionalnego” otrzymuje brzmienie ,,X. Zgodność planowanych działań z dokumentami 
planistycznymi szczebla regionalnego”. 
7. Pkt. ,,X. Opis planowanych przedsięwzięć w latach 2010-2017” otrzymuje brzmienie ,,XI. 
Opis planowanych przedsięwzięć w latach 2010-2017”. 
8. Pkt. ,,XI. Opis planowanego przedsięwzięcia” otrzymuje brzmienie ,,XII. Opis 
planowanego przedsięwzięcia”. 
9. Po pkt. ,,V. Analiza SWOT” dodaje się pkt. VI o treści: ,,VI. Charakterystyka obszaru 
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających 
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno – 
przestrzenne.  
W miejscowości Dłusk wskazać można dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze 
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne. Pierwszy z nich to teren, na 
którym zlokalizowana jest świetlica wiejska. Jest to główne miejsce spotkań mieszkańców, 
odbywają się tutaj zebrania wiejskie i spotkania mieszkanek wsi. Świetlica jest miejscem 



integracji lokalnej społeczności. Podczas cotygodniowych spotkań gospodynie wraz z 
dziećmi wykonują prace plastyczne, techniczne oraz zajmują się organizacją cyklicznych 
imprez, takich jak dzień dziecka, jasełka, dzień kobiet, dzień matki, dożynki, ogniska. Ze 
względu na dobre położenie świetlicy w centrum wsi, mieszkańcy biorą czynny udział w 
życiu społecznym. Jednakże świetlica ta wymaga gruntownego remontu i doposażenia. 
Drugim ważnym obszarem o szczególnym znaczeniu jest boisko trawiaste zlokalizowane przy 
drodze nr 466. Boisko służy głównie młodym mieszkańcom wsi do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Organizowane są tutaj również plenerowe imprezy i pikniki. Planuje się 
zagospodarowanie  trzeciego obszaru znajdującego się pomiędzy świetlicą, a boiskiem. W 
tym celu konieczny jest zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci. Plac zabaw będzie 
z pewnością zaspokajać potrzeby mieszkańców pod względem rekreacyjnym oraz będzie 
kolejnym atrakcyjnym obszarem sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych.”   
10. W pkt. ,,IX. Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie”, cel 1 Zagospodarowanie 
terenu w miejscowości Dłusk”, kolumna Projekt 1. Wyposażenie placu zabaw, w kolumnie 
Termin zapis: ,,2010” zastępuje się zapisem: ,,2012”.   
11. W pkt. ,,XI. Opis planowanych przedsięwzięć w latach 2010-2017”, w wierszu 1 
Wyposażenie placu zabaw, w kolumnie Czas realizacji działania zapis: ,,2010” zastępuje się 
zapisem: ,,2012”.  
12. W pkt. ,,XII. Opis planowanego przedsięwzięcia” zapis: ,,Zadaniem priorytetowym 
przewidzianym w Planie Odnowy Miejscowości Dłusk do realizacji w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader ,,Odnowa i rozwój wsi” jest: 
Cel 1: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dłusk.” zastępuje się zapisem: ,,Zadaniem 
priorytetowym przewidzianym w Planie Odnowy Miejscowości Dłusk do realizacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ,,Odnowa i rozwój wsi” jest: Cel 
1: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Dłusk.” 
 

§ 2 
Ustala się zapisy ,,Planu odnowy miejscowości Dłusk na lata 2010 – 2017” w brzmieniu 
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 
 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pyzdrach 
/-/ Elżbieta Kłossowska  

 
 
 
 
 
 


