
UCHWAŁA Nr IV/22/11 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 28 lutego 2011 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Krzyżówki w Gminie Lipno 

na lata 2010 - 2016 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,          
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,      
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,      
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), w związku z § 10 
ust. 2, pkt. 2  lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. 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 r. Nr 38, poz. 220, Nr 156, poz. 974, Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 417 i Nr 162, 
poz. 1092),  

 
Rada Gminy Lipno 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W Planie Odnowy Miejscowości Krzyżówki w Gminie Lipno na lata 2010 – 2016, przyjętym 
Uchwałą Rady Gminy Lipno Nr XXXIX/200/10 z dnia 28 października 2010 roku zatwierdza się 
następujące zmiany: 
  
1. W „Spisie Treści” Planu dopisuje się punkt:  

 
X. Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie 
oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne. 
 
2. W treści Planu, po punkcie IX. System monitorowania i oceny planu odnowy miejscowości. 

Public Relations planu: 
 
X. Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie 
oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne. 

 
Krzyżówki to, pełna malowniczego uroku wieś o rozproszonej zabudowie oddalona osiem 

kilometrów od Lipna i 14 kilometrów od Włocławka. Przez centrum wsi przebiega droga krajowa 
nr 67. W centrum wsi znajduje się strażnica OSP z aktywnie działającą jednostką. Budynek 

 



strażnica pełni też rolę świetlicy dla aktywnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich. Strażnica 
wraz z przylegającym terenem stanowi obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców. Obszar ten sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na : 
-położenie obiektu, świetlica jest położona przy drodze krajowej Lipno-Włocławek 
-budynek ten jest jedynym obiektem użyteczności publicznej w sołectwie, 
-obiekt jest częściowo wyposażony na potrzeby wsi.   
Planowane jest w ramach funduszy unijnych zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku 
straży pożarnej na świetlicę wiejską. W ramach projektu zostanie przeprowadzona rozbudowa 
połączona z modernizacją budynku. Przedsięwzięcie zostało wybrane do realizacji zadań w 
programie rozwoju wsi i zaakceptowane przez mieszkańców, wskazane jako priorytetowe do 
realizacji w pierwszej części programu. Rozbudowa połączona z modernizacją budynku w 
Krzyżówkach w dużym stopniu ułatwi i poprawi życie tutejszym mieszkańcom. Inwestycja 
spowoduje powstanie atrakcyjnego miejsca spotkań, które będzie służyć wszystkim 
mieszkańcom wsi i okolic. Wpłynie na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Realizacja 
tego celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycja ta podniesie walory 
kulturalne i rekreacyjne miejscowości Krzyżówki jak i całego sołectwa. Spotkania w nowo 
wyremontowanych pomieszczeniach pozwolą zintegrować się społeczeństwu, zawiązać się 
nowym organizacjom, poprawić funkcjonalność Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej. 
Realizacja projektu przełoży się na wzrost aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, będzie 
to możliwe dzięki przeprowadzeniu prac budowlanych. Ze świetlicy korzystać będą mieszkańcy 
wsi i sołectw ościennych, w szczególności dzieci i młodzież. Realizacja tego przedsięwzięcia 
wpłynie na poprawę stanu infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców oraz zwiększy 
atrakcyjność miejscowości. 
 

§ 2 
 
Ujednolicona treść Planu Odnowy Miejscowości Krzyżówki w Gminie Lipno na lata 2010 – 
2016 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 
 § 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 


