
UCHWAŁA Nr 10/2018
Zebrania Wiejskiego

Mieszkańców sołectwa Grabice
z dnia 11 lutego 2018 r.

w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu
,,Budowa wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach celem ronvoju i integracji

spolecznej".

Na podstawie art. 36 ust. 1 , ustawy z dnla 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U .

z2015r.poz. 15i5),oraz§2ust.2pktl i2,§7. pkt6StatutusołectwaGrabice(Uchwała

NR XIII158120I1 Rady Gminy Ctelądz z dnl,a 29 września 20Ir r.

w sprawie nadania statutów sołectwom połozonym na terenie Gminy Cielądz.) Zebrante

Wiejskie sołectwa Grabice uchwala, co następuje:

§ 1 Zebranie Wiejskie Mieszkańców sołectwa Grabice uchwala wniosek o przyznanie

pomocy finansowej na realizację projektu ,,Budowa wiejskiej altany środor,viskowej w

Grabicach celem rozwoju i integracji społecznej".

§ 2 Wnioskuje się do Wójta Gminy Cielądz o przygotowanie t ńożenię wniosku o

przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa

łodzkiego w formie dotacji celowej, pTzeznaczonej na dofinansowanię zadań własnych gminy

w zakresie realtzacjl małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskiclr,

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi sołectwa Grabice, który jest

zobowtązany ptzekazać uchwałę do Woita Gminy Ctelądz.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

Sołtys

§oŁTYS

,ĘW!ó,/ć
P(l (1 t {) h|ił.'| ń!'ąV .

przewodniczący Rady sołeckiej &'*łriaYl I( b



I]zasadnienie

Mieszkańcy wsi Grabice mają do swojej dyspozycji teren uzyteczności publicznej będący

centralnym punktem zycia kulturalnego i sportowego wsi. Na tym terenie znajduje się zesPÓł

boisk wykorzystywany przęz lokalny Klub Sportowy: Grabice ( LKS Grabice) oraz budynek

po byłej szkole podstawowej, gdzie mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w

Grabicach, świetlica środowiskowa oraz siedziba LKS Grabice.

Celem projektu jest budowa wiejskiej altany środowiskowej, celem zjednoczenta i

wspólne go działanta mieszkańców.

To miejsce odgrywa duzą role w zyciu lokalnej społeczności czego dowodem jest dbałoŚĆ o

czystość i porządek. Mieszkańcy poświęcili duzo prywatnego czasll aby razem go

uporządkować, tak aby mogli z niego korzystać. Altana stworzy warunki dla rozwoju kapitału

społecznego i poczttcia tozsamości regionalnej wzmacniającego integrację wewnętrzną wsi.

Miejscowość od trzech |atprzeznacza Fundusz Sołecki na poprawę warunków na tym teretlie.

Również w tym roku prawie cały Fundusz Sołecki przęznaezony jest na poprawę

funkcj onalności nieruchomości.


