Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/

Data umieszczenia informacji: 2017-11-16 14:43:00

TEREN KÓŁKA ROLNICZEGO W WARĘŻYNIE WŁASNOŚCIĄ GMINY SIEWIERZ

W dniu 15.11. 2017 r. w wykonaniu uchwał:
Nr 6/17 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Kółka Rolniczego w Warężynie z dnia 7 maja 2017 r. w
sprawie nieodpłatnego przekazania zabudowanej nieruchomości gruntowej,
Nr XXVII/268/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Siewierz zabudowanej nieruchomości gruntowej,
została zawarta w formie aktu notarialnego umowa darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Warężynie, o ogólnej powierzchni 0.2528 ha, składającej się z działek nr: 307/1, 308/1,
311/1, 312/1, z przeznaczeniem na cele publiczne.
Darczyńcą było Kółko Rolnicze w Warężynie w likwidacji, a stroną obdarowaną była Gmina Siewierz.
Fakt ten niezmiernie cieszy władze samorządowe Gminy Siewierz, gdyż wreszcie, po kilku latach starań
czynionych w celu uregulowania statusu Kółka Rolniczego w Warężynie i stanu prawnego ww.
nieruchomości, Gmina Siewierz będzie mogła spełnić oczekiwania mieszkańców sołectwa Warężyn.
Będzie zatem możliwa jeszcze w 2017 roku budowa na ww. nieruchomości placu zabaw oraz przewidziana
w 2018 r. adaptacja usytuowanego na nieruchomości budynku, stanowiącego byłą siedzibę Kółka
Rolniczego w Warężynie, na potrzeby mieszkańców sołectwa.
Realizowane przez Gminę Siewierz zadanie będzie obejmować m.in. budowę nawierzchni bezpiecznych z
poliuretanu i nawierzchni trawiastych, montaż urządzeń zabawowych, w tym dużego zestawu
zabawowego, karuzeli, dwóch huśtawek, kiwaka i budowę piaskownicy. Ponadto zamontowane zostaną
dwie ławki z oparciem i kosz na śmieci. Zostanie również wybudowane ogrodzenie panelowe i pomalowany
zostanie odcinek istniejącego ogrodzenia.
Tak przygotowany plac zabaw zapewne urozmaici i zachęci dzieci do aktywnego wykorzystania czasu na
świeżym powietrzu, a tym samym pozytywnie wpłynie na poprawę jakości ich życia.
Powyższe zadanie będzie finansowane w części ze środków Funduszu Sołeckiego i w części ze środków
budżetu Gminy.
Wyrażając zadowolenie z możliwości rozwoju infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie
Warężyn, podnoszącej atrakcyjność tego sołectwa, władze samorządowe Gminy Siewierz wyrażają
podziękowanie członkom Kółka Rolniczego w Warężynie za gest nieodpłatnego przekazania ww.
działek do gminnego zasobu nieruchomości.
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