
UCHWAŁA NR XXXVIII/296/18
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie stwierdzenia potrzeb realizacji Projektu pn.: „Budowa placu zabaw w Krupskim Młynie" 
i złożenia wniosku o jego dofinansowanie w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych 

wdrażanego przez samorząd województwa śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn

uchwala:

§ 1. Stwierdzić potrzebę realizacji projektu pn. Budowa placu zabaw w Krupskim Młynie, polegającego na 
budowie otwartego placu zabaw w miejscowości Krupski Młyn przy ul. Zawadzkiego  na działce nr 248/2 km 
13 oraz złożenia wniosku o jego dofinansowanie w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych 
wdrażanego przez samorząd województwa śląskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła

Id: F9EF107B-8F4C-4244-AC65-B982E5CF04CA. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Uchwałą 407/242/2018 z 21.02.2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zasady udzielania pomocy
finansowej w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla
sołectw województwa śląskiego. W ramach Konkursu gmina składa wniosek na realizację projektu istotnego
z punktu widzenia społeczności lokalnej. Załącznik do powyżej powołanej uchwały ("Zasady udzielania
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację
przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego"), w pkt 1 paragrafu 5 określa, jako niezbędny
element wniosku o dofinansowanie, uchwałę Rady Sołeckiej stwierdzającą potrzebę realizacji przez gminę
danego zadania. W przypadku, gdy teren realizacji zadania nie jest objęty sołectwem, uchwałę Rady Sołeckiej
zastępuje się uchwałą Rady Gminy (pkt 5 paragrafu 5).

W przygotowywanych w latach 2015-2017 dokumentach strategicznych dotyczących funkcjonowania Gminy
- Strategii Rozwoju Gminy, Lokalnym Programie Rewitalizacji czy Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Leśna
Kraina Górnego Śląska, oraz w trakcie bieżącego monitorowania potrzeb mieszkańców, jako jedno
z niezbędnych zadań w zakresie zapewnienia dogodnych i bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu
planowano budowę nowego placu zabaw w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego. Znajdując się w centrum
miejscowości Krupski Młyn, w bezpośrednim otoczeniu obiektu wielofunkcyjnego, będącego siedzibą
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki
Publicznej oraz Przedszkola, ogólnodostępny, nieodpłatny, nie zamykany i bez wyłączności dla jakiejkolwiek
instytucji plac zabaw, zapewni dzieciom towarzyszącym interesantom w/w instytucji publicznych,
przedszkolakom i dzieciom, chcącym skorzystać z placu, możliwość zabawy i spędzenia czasu bezpiecznie,
w dogodnych dla nich warunkach.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.
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