Zał. Nr 12 do protokołu
z XVII Sesji Rady Gminy Budzyń
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U C H W A Ł A Nr XVII / 107 /2012
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 26 marca 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca
2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszyny.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
ze zmianami) Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXI/175/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia
4 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszyny
spis treści i punkt V planu otrzymują nowe brzmienie oraz dodaje się punkt Va,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XVII/107/2012
Rady Gminy Budzyń
z dnia 26 marca 2012r.
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V. Opis planowanych przedsięwzięć i inwestycji
aktywizujących społeczność lokalną na lata 2008 – 2020.
1. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji.
Plan odnowy miejscowości Wyszyny zakłada realizację wielu przedsięwzięć ze sfery
społeczno-kulturalnego

i

gospodarczego

życia

mieszkańców.

Celem

planowanych

przedsięwzięć jest przede wszystkim realizacja zadań poprawiających warunki życia
mieszkańców, integrujących społeczność wokół sportu i rekreacji, pozwalających aktywnie
i efektywnie spędzać wolny czas oraz zintegrowanie nowoczesnej i wykształconej
społeczności, zaangażowanej w życie i rozwój sołectwa. Dlatego naszym głównym celem
będzie przedsięwzięcie pod nazwą „Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Matki
Boskiej Pocieszenia m.in. poprzez wymianę pokrycia dachowego, naprawę elewacji i
wymianę stolarki otworowej oraz zagospodarowanie terenu wokół kościoła” - w celu
zachowania zabytku dla przyszłych pokoleń oraz stworzenie możliwości uczestnictwa w
obrzędach religijnych miejscowej ludności.
Oprócz tego chcielibyśmy:
 zakończyć modernizację oczyszczalni ścieków,
 poprawić stan techniczny dróg, wybudować chodniki dla pieszych, oświetlić
ważniejsze miejsca we wsi, urządzić bezpieczne przejścia dla pieszych,
 zagospodarować teren przy boisku sportowym,
 zmodernizować

płytę

boiska

sportowego

wraz

z

urządzeniem

niezbędnej

infrastruktury,
 wybudować plac zabaw dla dzieci – w celu uatrakcyjnienia spędzania wolnego czasu
przez najmłodszych mieszkańców wsi w bezpiecznych warunkach,
 wyremontować remizę OSP,
 urządzić parking przy cmentarzu parafialnym.
Kolejność powyższych przedsięwzięć została ustalona przez mieszkańców sołectwa
w wyniku przeprowadzonych konsultacji.

2. Plan inwestycji na lata 2008 – 2020.
Planowane inwestycje na terenie miejscowości obejmują w latach 2007-2020
następujące przedsięwzięcia:

Nazwa planowanego zadania
Zagospodarowanie centrum wsi Wyszyny i remont

Czas realizacji

Szacowany koszt
realizacji

2007-2008

948 000

2009-2011

1 633 000

2009-2010

2 000 000

2009-2010

100 000

2008-2020

1 600 000

2009-2011

1 020 000

2009-2011

1 550 000

2009-2013

1 000 000

2012-2015

1 000 000

2013-2015

200 000

Urządzeniu parkingu przy cmentarzu parafialnym

2015-2018

300 000

Budowa placu zabaw dla dzieci

2016-2020

50 000

2018-2020

300 000

świetlicy wiejskiej
Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we
wsi Wyszyny
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Wyszynach
Termomodernizacja budynku Przedszkola
Samorządowego w Wyszynach
Przebudowy, modernizacje remonty dróg gminnych wraz
z budową chodników w sołectwie
Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w
Wyszynach
Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem
źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją
budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszynach gm. Budzyń
Remont remizy OSP Wyszyny
Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Matki
Boskiej Pocieszenia m.in. poprzez wymianę pokrycia
dachowego, naprawę elewacji i wymianę stolarki
otworowej oraz zagospodarowanie terenu wokół kościoła
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym we wsi
Wyszyny w tym urządzenie parkingu

Modernizacja płyty boiska sportowego wraz z
urządzeniem niezbędnej infrastruktury

Va. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców,
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych,
ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno –
przestrzenne.
1. Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, który
jednocześnie sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz
cechy funkcjonalno-przestrzenne w Wyszynach jest rejon wsi, w którym jest zlokalizowany:
 zabytkowy kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Pocieszenia,
 przystanek autobusowy,
 Wiejski Dom Kultury,
 Szkoła Podstawowa,
 Ośrodek Zdrowia
 remiza OSP,
 plac zabaw dla dzieci,
 placówki handlowe.
2. Obszar, o którym mowa w pkt. 1 leży w centrum wsi, przez który przebiega droga
powiatowa Nr 1177P, biegnąca z Chodzieży do Ryczywołu oraz droga powiatowa Nr 1341P z
Wyszyn do Gębic. W centrum wsi zlokalizowany jest zabytkowy parafialny kościół p.w.
Matki Boskiej Pocieszenia, który swoją nietypową architekturą wyróżnia się spośród innych
budowli sakralnych o charakterze zabytkowym. W kościele tym odbywają się uroczystości
religijne z udziałem nie tylko mieszkańców Wyszyn, ale także z przynależnych do parafii wsi.
W centrum wsi są chodniki, przy których znajduje się oświetlenie uliczne, urządzone są
przejścia dla pieszych. Ponadto wyznaczone są parkingi dla osób uczestniczących w
obrzędach religijnych przy zabytkowym kościele, a także przy Szkole Podstawowej, Ośrodku
Zdrowia i Wiejskim Domu Kultury. Do centrum wsi prowadzą utwardzone drogi z każdego
punktu miejscowości, co ułatwia komunikację zarówno samochodową jak i pieszą. W
centrum wsi zlokalizowane są także budynki mieszkalne jednorodzinne oraz wielorodzinne
zarządzane zarówno przez Spółdzielnię Mieszkaniową Właścicieli jak i wspólnoty
mieszkaniowe z urządzonymi i uporządkowanymi obejściami (urządzone trawniki, parkany,
ogrody przydomowe). W Wiejskim Domu Kultury, w którym mieści się również filia

Gminnej Biblioteki Publicznej odbywają się różnego rodzaju spotkania, zebrania, szkolenia,
imprezy kulturalne i rozrywkowe zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Znajduje się
tam także ogólnodostępna nowoczesna pracownia komputerowa

z

dostępem

do

szerokopasmowego Internetu. Dzieci na placu zabaw mają możliwość spędzania wolnego
czasu na bezpiecznej zabawie. Osoby nieposiadające własnych środków lokomocji mają
możliwość wyjazdu środkami komunikacji publicznej do innych miejscowości. Teren ten jest
także ważny z uwagi na zlokalizowanie budynku remizy OSP, w której znajduje się
nowoczesny wóz bojowy oraz wszelkie niezbędne wyposażenie do prowadzenia akcji
ratowniczo-gaśniczych. Jednostka OSP Wyszyny należy do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Opisywany obszar jest oświetlony, z chodnikami i przejściami dla pieszych w
związku, z czym poruszanie się w nim przez mieszkańców można uznać za bezpieczne.

