
Uchwała nr 1/2011
Zebrania Wiejskiego w Gorzowie 

z dnia 23 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2010 z dnia 11 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia 

„Planu Odnowy Gorzowa na lata 2010 – 2017” 

Na podstawie  §6,  ust.1,  pkt.5 Statutu  Sołectwa  Gorzów z  dnia  18 września  2003 roku  

(z późn. zm.) Zebranie Wiejskie w Gorzowie uchwala co następuje: 

§ 1

Przyjmuje  się  następujące  zmiany  w  „Planie Odnowy  Gorzowa  na  lata  2010  –  2017”, 

przyjętym uchwałą nr 1/2010 z dnia 11 lipca 2010 roku:

1) W rozdziale nr 2 "CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA GORZÓW" na końcu dopisuje się 

następującą treść:

"Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 
położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne
W sołectwie Gorzów wyróżniamy dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania 

potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na 

ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne:

• Kompleks sportowy przy ul. Sportowej w Gorzowie. 

Lokalny klub sportowy mający swoją siedzibę w obrębie kompleksu, został założony 

w 1999 roku.  W przedmiotowym obszarze organizowane są zawody sportowe dla 

dzieci  i  młodzieży.  Ponadto  jest  to  miejsce,  gdzie  odbywają  się  różnego  rodzaju 

imprezy kulturalno - rozrywkowe m. in. dożynki gminne, festyny, zawody strażackie, 

konkursy  dla  dzieci  i  młodzieży.  Na  terenie  kompleksu  organizowane  są  przede 

wszystkim zajęcia sportowe,  w tym mecze piłkarskie,  które przyciągają na stadion 

rzeszę mieszkańców Gorzowa  oraz  sąsiednich  miejscowości.  W skład kompleksu 

wchodzą dwa boiska piłkarskie,  w tym jedno otoczone trybunami dla widzów oraz 

drugie  -  treningowe,  funkcjonalny  budynek  zaplecza oraz  zagospodarowany  teren 

(wybrukowany,  wyposażony  w  elementy  małej  architektury,  plac  zabaw  oraz  

z obszarami zielonymi), przystosowany do organizacji imprez okolicznościowych.



• Obiekty zlokalizowane przy ul. Szkolnej w Gorzowie. 

W bezpośrednim sąsiedztwie ul. Szkolnej znajduje się budynek Wiejskiego Domu Lu-

dowego.  Obiekt  ten  posiada  wartość  historyczną.  Został  wybudowany  jeszcze  

w czasach zaboru austriackiego i pełnił funkcję szkoły. Budynek w 2010 roku został 

generalnie zmodernizowany i w chwili obecnej pełni funkcję kulturalno – rekreacyjną. 

Znacznie  poprawiono jego  stan techniczny,  dostosowując  go do najnowocześniej-

szych standardów. W Domu Ludowym znajduje się funkcjonalna biblioteka oraz dwie 

sale - komputerowa i  świetlica. Innymi obiektami zlokalizowanymi przy ul. Szkolnej, 

niezwykle  istotnymi dla mieszkańców sołectwa Gorzów, są:  Samorządowy Zespół 

Szkół im. Marii Konopnickiej oraz  Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Królo-

wej. Są to miejsca które tworzą tzw. ścisłe centrum sołectwa. Przy ul. Szkolnej w Go-

rzowie mają miejsce liczne wydarzenia religijne, kulturalne, edukacyjne oraz rozryw-

kowo - sportowe.

• Dom Ludowy wraz z remizą i terenem przyległym. 

W obiekcie tym mieszkańcy spędzają czas, uczestnicząc we wszelkiego rodzaju uro-

czystościach i spotkaniach. W tym miejscu odbywają się zebrania wiejskie, próby Ze-

społu Śpiewaczego "Malwa" oraz warsztaty Koła Gospodyń Wiejskich, a także Związ-

ku emerytów, rencistów i inwalidów z terenu sołectwa. Ponadto w drugiej części bu-

dynku mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej,  skupiającej znaczną liczbę 

społeczności lokalnej. Dom Ludowy jest także miejscem organizacji imprez okoliczno-

ściowych i pełni funkcję świetlicy dla dzieci i młodzieży.

2) Rozdział nr 6 "PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ODNOWY SOŁECTWA W LATACH 

2010  -  2017  ORAZ ICH SPOŁECZNE  UZASADNIENIE"  otrzymuje  brzmienie,  określone 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) W rozdziale nr 7 "HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PLANU 

ODNOWY  GORZOWA  NA  LATA  2010  -  2017",  w  tabeli  7.  Harmonogram  rzeczowo  - 

finansowy Planu Odnowy Gorzowa na lata 2010-2017 wprowadza się następujące zmiany:

a) W zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw 
przy Wiejskim Domu Ludowym w Gorzowie”, całkowita wartość zadania w zł (nakłady  

w  latach  2010-2017)  ulega  zmianie  z  587 386,47  na  586  075,71,  w  tym  w roku  2012  

z 487 386,47 na 486 075,72.

- W zadaniu inwestycyjnym "Boisko wielofunkcyjne przy Wiejskim Domu Ludowym" całkowita 

wartość  zadania  w  zł  (nakłady  w  latach  2010-2017)  ulega  zmianie  z  483 686,43 na  

487 651,08, w tym w roku 2012 z 433 686,43 na 437 651,08. 

- W zadaniu inwestycyjnym „Plac zabaw przy Wiejskim Domu Ludowym” całkowita wartość 

zadania w zł (nakłady w latach 2010-2017) ulega zmianie z 103 700,04 na 98 424,64, w tym 

w roku 2012 z 53 700,04 na 48 424,64. 



b) W zadaniu inwestycyjnym „Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w sołectwie Gorzów”, 

całkowita wartość zadania w zł (nakłady w latach 2010-2017) ulega zmianie z 249 389,31 na 

223 746,52, w tym w roku 2011 z 249 398,31 na 223 746,52.

c)  Po  zadaniu  inwestycyjnym  „Plac  zabaw przy  Wiejskim  Domu Ludowym”  dopisuje  się 

zadanie  p.n.  „Zagospodarowanie  terenu  przy  Domu  Ludowym  przy  ul.  Kwiatowej  
w  Gorzowie”, całkowita  wartość  zadania  w  zł  (nakłady  w  latach  2010-2017)  wynosi 

120 000,00, w tym w 2012 – 120 000,00”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi sołectwa Gorzów. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób miejscowo 

przyjęty.

Sołtys wsi GORZÓW

Marek Palka 


