Opolskie koło Partii Zieloni
Adres do korespondencji:
ul. Ozimska 4/7
45-057 Opole
Projekt
Z dnia……..

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA
z dnia .................... 2015 r.
W sprawie przyjęcia rezolucji w przedmiocie budowy placu zabaw w Opolu przy ul.
Reymonta
Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. Rada Miasta
Opola uchwala co następuje:
§ 1.
Wzywa się Prezydenta Miasta Opola do podjęcia działań w celu budowy placu zabaw na
działce nr 63 położonej przy ul. Reymonta do końca II kwartału 2016 r.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Opola.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:
Małgorzata Rojek
Jacek Sobański
Adam Pieszczuk

Opolskie koło Partii Zieloni
Adres do korespondencji:
ul. Ozimska 4/7
45-057 Opole
Uzasadnienie
Dzieci potrzebują przyjaznego otoczenia, aby mogły się prawidłowo rozwijać.
Obecnie w centrum Opola nie ma placu zabaw, na którym najmłodsi mogliby
bezpiecznie bawić się z rodzicami. W tej chwili dzieci zmuszone są do robienia tego
w niedogodnych warunkach (ławki wokół Tesco, małe podwórkowe parkingi,
śmietniki), które nie sprzyjają odpowiedniemu rozwojowi. Teren po byłym targowisku
to odpowiednie miejsce, gdyż jest oddalone i ogrodzone od ruchu samochodowego.
Na placu zabaw mógłby również powstać punkt gastronomiczny, np. kafejka z
asortymentem dla dzieci i dorosłych, która mogłaby generować przychody do
budżetu miasta.
Załączony do Uchwały rysunek ma charakter poglądowy i był tworzony przy
udziale inicjatorki pomysłu, Małgorzaty Rojek oraz Alicji Staniszewskiej (rodziców
zamieszkałych przy ul. Reymonta) oraz graficzki komputerowej, Katarzyny
Rupowskiej. Pomysłodawczynie proszą o konsultowanie projektu w trakcie jego
tworzenia.
Plac zabaw przy ul. Reymonta w miejscu byłego „ruskiego” targowiska będzie
służył sprawnościowemu i artystycznemu rozwojowi dzieci, a także dawał możliwość
rodzinom zamieszkałym w Opolu spędzać z nimi czas wolny.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
Zgodnie z & 24 ust. 2 Statutu Miasta Opola upoważnionym do reprezentowania
wnioskodawców i wnioskodawczyń w pracach nad tym projektem na forum Rady
Miasta są: Adam Pieszczuk, Jacek Sobański i Małgorzata Rojek.

Podpisy:
Małgorzata Rojek
Jacek Sobański

Adam Pieszczuk

