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Na podstawie art. 4 ustawy o funduszu sołeckim oraz uchwały Rady Gminy
Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2009 r. Nr XIX/167/2009 w sprawie wyrażenia zgody na na
wyodrębnienie z budżetu Gminy Bogdaniec środków stanowiących fundusz sołecki i na
podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Chwałowice nr z dnia 20.09.2009 r.,
zgłaszamy do wykonania ze środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2010
następujące zadania:
I.Organizacja imprez okolicznościowych:

a) Mikołajki;
b) Jasełka, Dzień Babci i Dziadka;
c) Dożynki wiejskie.

2. Współudział w organizacji letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży.
3. Przegląd i modernizacja instalacji elektrycznej w sali wiejskiej.
4. Koszty utrzymania sali wiejskiej.
5. Zakup kosiarki spalinowej.
6. Zakup chłodni.
7. Obkaszanie poboczy dróg.

KOSZTORYS ZADAŃ

Lp Rodzaj zadania Kwalifikujące się koszty: Koszt całkowity
--

l Organizacja imprez Mikołajki:
okolicznościowych: .Paczki od Mikołaja"

I ISuma: 650 zł I
Jasełka, Dzień Babci iDziadka:
kawa-22,OO
herbata-15,OO
ciastka-80,OO .
napoje-20,OO 2037,00 zł
cukierki-50,OO

~
Suma: 187,00

Dożynki wiejskie;
art. spożywcze, napoje
art. plastikowe
nagrody
Suma: 1200,00

'----



2 Półkolonie dla dzieci i Napoje, słodycze 300,00 złmłodzieży Suma: 300,00

I
3 Przegląd i modernizacja -przegląd instalacji;

instalacji elektrycznej w -wymiana przewodów;
sali wiejskiej. -wymiana bezpieczników; 3000,00 zł-iluminacja świetlna;

-koszty specjalisty
Suma: 3000,00

4 Koszty utrzymania sali -koszty energii, wody; •

wiejskiej. -wywóz nieczystości ciekłych;
-paliwo,olej i materiały
eksploatacyjne do kosiarki 1500,00 zł
(żyłka);
-bieżące naprawy.
Suma: 1500,00

5 Zakup kosiarki spalinowej. 1400,00 zł 1400,00 zł

6 Zakup chłodni. 2000,00 zł 2000,00 zł

7 Obkaszanie poboczy dróg. 375,00 zł 375,00 zł

SUMA OGÓŁEM: 10612,00 zł
~-

UZASADNIENIE:

Wyżej wymienione, planowane do realizacji w 20 lOr. zadania, mają na celu nie

tylko integrować lokalną społeczność, ale także poprawić estetykę i funkcjonalność wsi.

Organizacja imprez okolicznościowych ma integrować lokalną społeczność i tworzyć

lub pogłębiać już istniejące dobrosąsiedzkie stosunki.

Organizacja Mikołajek dla dzieci to dla wielu z nich - zwłaszcza tych pochodzących

z biedniejszych rodzin - jedyna okazja by "spotkać" Mikołaja i otrzymać od niego prezent.

Dlatego tez sołectwo dążąc do tego by dzieci te nie czuły się zapomniane, zdecydowało się

przygotować mikołajkowe paczki. Akcją Mikołajkową objęte zostaną dzieci z terenu

Chwałowic do 13 r.ż. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest przygotowanie 50

paczek o wartości 13 zł każda.

Kolejnym przedsięwzięciem organizowanym już na początku roku są Jasełka

połączone z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Impreza ta, organizowana już od kilku lat i

ciesząca się szerokim zainteresowaniem, już na stałe wpisała się w kalendarz soleckich

wydarzeń. Wspólna organizacja obu tych wydarzeń sprawia, że przy kawie, herbacie i

słodkim poczęstunku spotyka się szerokie grono mieszkańców wsi, a Babcie i Dziadkowie

obchodzący tego dnia swoje święto otrzymują dodatkowo drobne upominki.



W Chwałowicach - wsi typowo rolniczej - corocznie organizowane są też dożynki,

w których oprócz mieszkańców naszej wsi uczestniczą także goście z pozostałych sołectw

gminy Bogdaniec i Gorzowa Wlkp. Organizacja dożynek wymaga jednak pewnych

nakładów finansowych - konieczny jest m.in zakup artykułów spożywczych, napojów oraz

nagród wręczanych np. w ramach loterii fantowej.

Ponadto w Chwałowicach od kilku lat w trakcie wakacji organizowane są letnie

półkolonie, w których chętnie uczestniczą najmłodsi mieszkańcy naszej wsi. Dają one

możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu podczas wspólnych gier i zabaw. Jest to

ważne tym bardziej, że dla wielu dzieci spędzających całe wakacje w domu jest to jedyna

atrakcyjna forma ich spędzenia. Sołectwo chcąc włączyć się w organizację półkolonii w

2010 r. planuje zapewnić wszystkim uczestniczącym w nich dzieciom napoje oraz "słodkie

»<; II śniadanie".

W Chwałowicach od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje świetlica wiejska,

stanowiąc miejsce zebrań wiejskich, nieformalnych spotkań mieszkańców, miejsce w

którym organizowane sąAndrzejki, Sylwester, komunie oraz różnego rodzaju rocznice i Dni

(Dzień Babci i Dziadka). Także wspomniane wyżej imprezy okolicznościowe (Mikołajki,

dożynki) organizowane są właśnie w świetlicy wiejskiej lub na placu przed nią.

Eksploatacja świetlicy niesie ze sobą jednak koszty: koniecznym jest opłacenie należności

za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, bieżące naprawy. Sołectwo chcąc

zapewnić niezakłócone funkcjonowanie - tak ważnej dla lokalnej społeczności - świetlicy

wiejskiej zdecydowało się pokrywać koszty jej utrzymania z funduszu sołeckiego, jako że

~ jest ona dobrem ogólnospołecznym do którego wszyscy mieszkańcy Chwałowic mają

swobodny dostęp. To jedyne miejsce we wsi, w którym możliwe jest przeprowadzanie

zebrań wiejskich.

Mówiąc o świetlicy wiejskiej jako miejscu spotkań trzeba pamiętać o konieczności

zapewmema bezpieczeństwa uczestnikom tych spotkań czy uroczystości. Mając to na

uwadze na rok 20 l O zaplanowano gruntowny przegląd instalacji elektrycznej i

dostosowanie jej przewodów do istniejących na sali wiejskiej urządzeń. W obecnym stanie

nie jest bowiem możliwe jednoczesne funkcjonowanie niektórych urządzeń AGD w które

wyposażona jest świetlica. W ramach przeglądu instalacji planowana jest także wymiana

niektórych bezpieczników oraz uzupełnienie oświetlenia o iluminację świetlną.

Świetlica wiejska jako miejsce spotkań i uroczystości wymaga także odpowiedniego



wyposażenia w sprzęt. Obecnie najwięcej trudności sprawia brak odpowiedniej chłodni co

w pewnym stopniu uniemożliwia swobodną organizację niektórych uroczystości z uwagi na

brak miejsca w którym można by np. w odpowiedniej temperaturze przechowywać ciasta i

potrawy. Mając to na uwadze i czyniąc zadość oczekiwaniom mieszkańców - na 2010 f.

zaplanowano wyposażenie świetlicy w odpowiednią chłodnię.

Ale świetlica to nie tylko budynek, to także boisko 1 piękny plac wokół ni.ej.

Utrzymanie placu w odpowiedniej estetyce wymaga jednak dość częstego przycinania

trawników - wychodząc naprzeciw tej potrzebie planowany jest zakup kosiarki spalinowej,

przy pomocy której plac wokół świetlicy byłby porządkowany zawsze wtedy, gdy zajdzie

taka potrzeba. Zakupiona kosiarka umożliwi także obkaszanie poboczy dróg biegnących

przez Chwałowice tak aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo poruszania się. Chodzi

tutaj w szczególności o obkaszanie poboczy w odległości ok. 50-100 m od miejsc

niebezpiecznych jakimi są np. zakręty.


