
 

 
 

UCHWAŁA Nr IV/23/11 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 28 lutego 2011 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Ostrowite 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 Ostrowite w Gminie Lipno na lata 2010 – 2016, przyjętym 
Uchwałą Rady Gminy Lipno Nr XL/203/10 z dnia 10 listopada 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. 

 
Ostrowite to, pełna malowniczego uroku wieś w województwie kujawsko-pomorskim 

oddalona osiem kilometrów od Lipna. Przez centrum wsi przebiega droga powiatowa nr 6 Lipno-
Szpiegowo. Do obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
Ostrowitego, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych należy zabytkowy kościół 

 



 

 
 

parafialny pod wezwaniem Św. Mateusza, drewniany z 2 połowy XVIII w wpisany do rej. 
zabytków nr 91/A z dnia 10.11. 1982 r. Oprócz funkcji religijnych kościół pełni również funkcje 
społeczne i integracyjne mieszkańców Ostrowitego, a także stanowi ośrodek życia kulturalnego. 
Przy kościele działają organizacje religijne, organizacje charytatywne. Dla młodzieży została 
przygotowana sala rekreacyjno-sportowa, gdzie odbywają się rozgrywki tenisa stołowego 
Kościół oraz tereny wokół kościoła stanowią centrum Ostrowitego i są głównym miejscem 
spotkań społeczności lokalnej Ostrowitego, a także ich codziennego życia. 
Celem przedsięwzięcia jest kompleksowy remont obiektu sakralnego o bardzo dużym znaczeniu 
kulturowo – historycznym oraz wpisanego do rejestru zabytków. Kościół p.w. św. Mateusza 
pochodzi z XVIII wieku i jest jedynym z drewnianych obiektów sakralnych funkcjonujących na 
obszarze Gminy Lipno. W celu zachowania dziedzictwa kulturowego regionu niezbędne jest 
wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych, wykonanie remontu dachów, remont ścian a 
także naprawa podłóg oraz wykonanie izolacji pionowych. Realizacja tego przedsięwzięcia 
wpłynie na poprawę stanu infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców oraz zwiększy 
atrakcyjność miejscowości. 
 

§ 2 
 
Ujednolicona treść Planu Odnowy Miejscowości Ostrowite 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 

 


