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WNIOSEK DO BUDZETU GMINY
NA 2013 ROK
Zwracam si? z prosba^o zabezpieczenie w budzecie Gminy na 2013 rok srodkow na nizej
wymienione inwestycje na terenie Dziekanowa Bajkowego:
1. Budowa boiska do siatkowki na gminnym placu zabaw przy ulicy Waligory.
2. Budowa duzej wiaty (swietlicy) na gminnym placu zabaw.
Uzasadnienie:
Ad. 1. W imieniu mieszkancow Dziekanowa Bajkowego, juz po raz trzeci wnosz? o
zabezpieczenie srodkow na budow? boiska do siatkowki na terenie gminnego placu zabaw.
Solectwo nasze od ponad 2 lat posiada wlasna^ druzyn? siatkarska^ ktora wystawiana jest na
zewn?trznych, organizowanych przez Urzad Gminy, turniejach. Odnosi przy tym juz pierwsze
sukcesy. W zeszlym roku podpisalem w imieniu mieszkancow Dziekanowa Bajkowego
umow? na wynajem hali ICDS, by mieszkancy nasi mieli mozliwosc regularnych spotkan.
Wynajem toru pokrywany jest w 100% ze srodkow wlasnych czlonkow druzyny. W okresie
wakacyjnym korzystalismy regularnie z wynaj?tego o starych godzinach boiska na Orliku
przy Szkole Podstawowej Nr 1.
8 wrzesnia br. po raz drugi juz zorganizowalismy na naszym placu zabaw turniej pilki
siatkowej zapraszajac do udziahi gosci z zewnatrz m.in. Straz Miejsk% Straz Pozarnq. i
Policj?. Jednakze warunki gry daleko odbiegaja^od standardow (rozkladana niewymiarowa
siatka i rozwijane na murawie linie). Nierowna murawa z licznymi wgl?bieniami powoduje,
iz gra na takiej nawierzchni staje si? niezwykle niebezpieczna.
W wyniku uzgodnien na poczatku tego roku „ustawiajac si? w kolejce" do niniejszej
inwestycji przychylilem si? do budowy w pierwszej kolejnosci kompleksu boisk na placu
zabaw w Kielpinie. Dzis prosz? o uwzgl?dnienie w budzecie na 2013 rok inwestycji budowy
pojedynczego boiska do siatkowki na gminnym placu zabaw w Dziekanowie Bajkowym.
Ad. 2. Sprawa budowy stacjonarnej duzej wiaty (swietlicy) na terenie placu zabaw w
Dziekanowie Bajkowym dyskutowana byla 6 wrzesnia na zebraniu wiejskim w kontekscie
zabezpieczanych srodkow w ramach podzialu funduszu soleckiego na zakup rozkladanego
namiotu. Inicjatorem budowy trwalego budynku byl mieszkaniec Dziekanowa Bajkowego Pan Jerzy Gregorczyk. Pomysl zrodzil wiele kontrowersji wsrod mieszkancow, w tym moje
zastrzezenia. Jednakze na prosb? mieszkanca wnosz? o uwzgl?dnienie w budzecie gminy na
2013 rok niniejszej inwestycji.

