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PODPISANO UMOWĘ NA DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH I
KUŹNICY WARĘŻYŃSKIEJ

    W dniu 23 lipca br. w starostwie powiatowym w Zawierciu podpisano umowy na udzielenie dotacji
celowej z budżetu województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego
Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. W uroczystym podpisaniu umów z gminami z powiatów
zawierciańskiego,  myszkowskiego  i  będzińskiego  uczestniczyła  Beata  Białowąs,  członek  Zarządu
Województwa  Śląskiego.  Gminę  Siewierz  reprezentował  Burmistrz  Zdzisław  Banaś.  

    W ramach konkursu Gmina Siewierz otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 57.330,47 zł na
realizację dwóch zadań tj. Doposażenie oraz remont istniejących urządzeń na placu zabaw przy
remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych oraz Doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej.

    W ramach pierwszego zadania zostanie doposażony istniejący plac zabaw w urządzenia zabawowe typu
statek i stół pingpongowy oraz zostaną odnowione istniejące urządzenia. W ramach drugiego zadania
istniejący  plac  zabaw  zostanie  wyposażony  w  urządzenie  typu  statek.  Realizacja  zadań  zwiększy
atrakcyjność  przestrzenną miejscowości  oraz  upowszechnieni  wśród mieszkańców,  a  w szczególności
młodego  pokolenia  aktywny  tryb  życia,  co  w  konsekwencji  wpłynie  na  poprawę  stanu  zdrowia
mieszkańców.
  
    Marszałkowski  Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na
zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i  zadania,  które służą
rozwojowi  lokalnych  społeczności.  O  pomoc finansową ze  środków budżetu  województwa w ramach
konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit
pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł.

    W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł. W
ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na
łączną kwotę 10,8 mln zł.  Sejmik Województwa Śląskiego udzielił  238 zadaniom pomoc finansową w
formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu.
Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.
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