UCHWAŁA Nr XLIV/400/10
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/363/10 Rady
Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Do „Planu Odnowy Miejscowości Kleszczyna” stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XXXIX/363/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2010 r. dodaje się po
rozdziale „Wizja stanu docelowego” rozdział zatytułowany „Opis i charakterystyka
obszarów o szczególnym znaczeniu” o następującej treści:
„W miejscowości Kleszczyna obszarem o szczególnym znaczeniu dla
zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne jest
centrum wsi. Znajduje się w nim Szkoła Podstawowa, budynek remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej, biblioteka gminna. Przy budynku szkoły znajduje się boisko, które
służy mieszkańcom Kleszczyny, szczególnie dzieciom i młodzieży do aktywnego
spędzania czasu na świeżym powietrzu. We wsi brakuje środowiskowego obiektu
sportowego, który zlokalizowany zostanie w centrum wsi. Wykonanie tego zadania
zostało w niniejszym Planie uznane przez lokalną społeczność za priorytetowe i
najważniejsze. Niedaleko szkoły znajduje się remiza OSP połączona funkcjonalnie z
biblioteką gminą, budynek ten często służy mieszkańcom jako miejsce spotkań,
sprzyjając nawiązywaniu kontaktów społecznych. Pełni funkcję świetlicy wiejskiej
z uwagi na brak tego typu obiektu w Kleszczynie.
Miejscem o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców jest również teren boiska
gminnego do piłki nożnej, wyposażonego w szatnię. Z uwagi na swoje cechy
funkcjonalno-przestrzenne służy jako miejsce do aktywnego uprawiania sportu.
W Kleszczynie prężnie działa Ludowy Zespół Sportowy „Ruch”, który na tym obiekcie
rozgrywa mecze Ligi powiatowej przy wsparciu lokalnych mieszkańców. Pośrednio
miejsce to służy do integracji kleszczynian i zacieśniania więzi międzyludzkich oraz
sprzyja rozwojowi tożsamości lokalnej”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

