
Uchwała nr 2 /2012
Zebrania wiejskiego w Ziemnicach 

z dnia 20.09.2012 r. 
w sprawie uchwalenia wniosku na uruchomienie środków funduszu soleckiego.

  Na podstawie ar. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 
420 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/87/12 Rady Gminy  w Kunicach z dnia 29 marca 2012 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kunice na rok budżetowy 2013 
środków stanowiących fundusz sołecki, Zebranie Wiejskie wsi Ziemnice uchwala, co następuje :  

§ 1.

      Zgłaszamy wniosek na uruchomienie środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 na 
następujące zadanie :

Zadanie  
         Wykup od osoby fizycznej działki o numerze geodezyjnym 420/1  położonej w Ziemnicach przy ul. 
Szczęśliwej obręb Grzybiany  przeznaczeniem na ogólnodostępną działkę rekreacyjną. 

                  Kosztorys zadania.
       
                         Wartość wykupu działki 420/1 oraz koszty związane z przeniesieniem tytułu własności 
                  wynosi łącznie 18063,25 ( słownie osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 25/100) 

Uzasadnienie : 
    Ogólnodostępne miejsce publiczne z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy wsi jest w tej części wsi 
niezbędne. Przy ulicy Radosnej i Szczęśliwej docelowo będzie mieszkać około 40 rodzin. W planie 
miejscowym dotyczącym tego terenu urbanista nie przewidział działki przeznaczonej pod obiekt użyteczności 
publicznej. Na działce o powierzchni około 1000 m kw. wnioskodawcy zaplanowali budowę boiska do 
siatkówki , połowę boiska do „kosza”, dwie wiaty wypoczynkowe, grill stacjonarny oraz kilka przyrządów 
fitness. W zamierzeniu wnioskodawców obiekt ten będzie służył integracji mieszkańców Ziemnic. 
      Realizacja  tego zadania poprawi w przyszłości jakość życia mieszkańców  oraz poprawi estetykę tej 
części wsi. Propozycja zgłoszona przez mieszkańców ul. Radosnej i Szczęśliwej jest w zgodzie z Planem 
Odnowy Wsi Ziemnice na lata 2012 -2020  oraz z obowiązującą Strategią Rozwoju Gminy Kunice.
Na zebraniu mieszkańcy w/w ulic zadeklarowali w ramach wkładu własnego uporządkowanie zakupionej 
działki( wyrównanie terenu, usunięcie gruzu i materiałów budowlanych, zbędnych krzaków i zarośli) 

      
                                                                    § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                       Zebrania Wiejskiego 
                                                                                                        Andrzej Ostrowski


