
Uchwała Nr 1 / 2021

Rady Sołeckiej Sołectwa Książenice

z dnia 27.10.2021

w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięcia  zaplanowanego w budżecie Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny na rok 2021 ze środków sołectwa Książenice w ramach funduszu

sołeckiego 

Na podstawie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.

z 2014 r. poz. 301 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie

niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.

U. z 2020 r. poz. 1747)

Rada Sołecka Sołectwa  Książenice

uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się po zmianach do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przeznaczonego

na rok 2021 następujące przedsięwzięcie

Wykonanie wiaty na działce sportowo-rekreacyjnej w Książenicach.

Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Książenice .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr 1/ 2021
Rady Sołeckiej Sołectwa Książenice
z dnia 27.10 2021 r.

Wniosek sołectwa Książenice

o zmianę przeznaczenie środków funduszu sołeckiego

w roku 2021

Na podstawie art.  7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.

z 2014 r. poz. 301 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie

niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.

U. z 2020 r. poz. 1747) wnoszę o zmianę przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze

środków sołectwa Książenice w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021. Zmiana polega na

rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa rowerowego placu zabaw tzw. pumptrack

–  etap  1.  i  zastąpieniu  go  przedsięwzięciem pn.  Wykonanie  wiaty  na  działce  sportowo-

rekreacyjnej w Książenicach.

Przedsięwzięcie:

Wykonanie wiaty na działce sportowo-rekreacyjnej w Książenicach.

Oszacowanie kosztów:

Na podstawie zapytań skierowanych do firm specjalizujących się w budowie tego typu 

obiektów ustalono, że budowa typowej wiaty dopasowanej do lokalizacji, z przygotowaniem 

podłoża, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinna zamknąć się w kwocie 

42.535,00 zł 

Łączna kwota 42.535,00. zł.

Uzasadnienie:

Budowa rowerowego placu zabaw w proponowanej lokalizacji nie była możliwa ze względu 

na zbyt wysoki koszt odwodnienia działki, czego nie dało się przewidzieć w momencie 

podejmowania poprzedniej uchwały. Rozmowy z mieszkańcami sołectwa Książenice 

wskazały, że istnieje potrzeba wybudowania wiaty obok nowo wyremontowanego boiska w 

Książenicach. Wiata będzie miejscem integracji i spędzania wolnego czasu, będzie także 

przydatna podczas imprez plenerowych, które będą się mogły odbyć na tamtym terenie.


