UCHWAŁA NR XLII/492/2018
RADY GMINY LUZINO
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do „Planu Odnowy Miejscowości Luzino na lata 2011 – 2018”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,
2232, z 2018 r. poz. 130),
Rada Gminy Luzino,
uchwala, co następuje:
§ 1. Do „Planu Odnowy Miejscowości Luzino na lata 2011 - 2018", stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
nr V/37/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Luzino na lata 2011 – 2018”, wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt IV. 3. Opis planowanych zadań do realizacji w latach 2011 – 2018, zmienia się zapis pkt 2, który po
zmianie otrzymuje brzmienie: „Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno – sportowych w Luzinie.”,
2) w pkt V. Plan Odnowy Miejscowości Luzino na lata 2011-2018, zmienia sią zadanie inwestycyjne ujęte
w tabeli pod Lp.2, które po zmianie otrzymuje brzmienie: ,,Nazwa zadania: Budowa i modernizacja obiektów
rekreacyjno-sportowych w Luzinie; Okres realizacji: 2018; Zakres zadania: Budowa skateparku przy SP nr
2 w Luzinie, Rozbudowa placu zabaw przy SP nr 1 o nowe urządzenia zabawowe, Budowa parku linowego,
Utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum wsi Luzino, Budowa innowacyjnej ścieżki sensorycznej
w centrum wsi Luzino; Cele/oczekiwane rezultaty: Poprawa wizerunku miejscowości, Zwiększenie
atrakcyjności miejscowości w aspekcie turystyczno- rekreacyjnym, Zwiększenie ilości turystów, Wzrost
aktywności mieszkańców, Poprawa jakości życia na terenie miejscowości, Popularyzacja sportowego
i aktywnego stylu życia; Wartość szacunkowa zadania w zł: 700.000.",
3) zmienia się treść pkt V. 1. Opis przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnosportowych w Luzinie. Gmina Luzino jest gminą z dodatnim przyrostem naturalnym. Co roku w Gminie rodzi
się ok. 200 dzieci. W związku z tym priorytetem dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców stało się utworzenie
miejsc rekreacyjno - sportowych dla całych rodzin. Rodzice z małymi dziećmi będą mogli wypoczywać
w centrum wsi, gdzie zaplanowano urządzenia zabawowe dla każdej grupy wiekowej. Młodzież z terenu
Luzina będzie mogła aktywnie spędzić czas w skateparku, bądź korzystając z różnego rodzaju stołów do gier na
wolnym powietrzu. Zaplanowano również szereg urządzeń dla dzieci z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami. Innowacyjnym rozwiązaniem na terenie całej gminy, a nawet powiatu będzie ogród
doświadczeń ze ścieżką sensoryczną, która będzie oddziaływała na zmysły przede wszystkim małych
mieszkańców.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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