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Wniosek
w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok 2010.

Na podstawie art ..4 ustawy o funduszu sołeckimi uchwały Rady Gminy

Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2009 r. Nr XIX/167/2009w sprawie wyrażenia zgody na

wyodrębnienie z budżetu Gminy Bogdaniec środków stanowiących fundusz sołecki i na

podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa nr. 1/2009 z dnia 14.09.2009r.zgłaszamydo

wykonania ze środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2010 następujące zadania.

1. Uporządkowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Kwiatkowicach z
wydzieleniem miejsca do parkowania samochodów dla osób przebywających w
świetlicy.

2. Wykonanie prac porządkowych na wewnętrznych drogach dojazdowych przez
dwukrotne wykaszanie poboczy w ciągu roku

3. Realizację opłaty prenumeraty Gazety Sołeckiej na cały rok
4.
5. Ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej w Kwiatkowicach od następstw

nieszczęśliwych zdarzeń.

Kosztorys zadań:

Ad 1. Zakup materiałów i wykonanie prac budowlanych
Ad2. Najem sprzętu specjalistycznego koszącego
Ad3. Opłata prenumeraty gazety Sołeckiej
Ad4. Opłata ubezpieczeniowa budynku świetlicy

kwota 8420,00 zł.
kwota 600.00 zł.
kwota 66.00 zł.

kwota 100.00 zł.
Ogółem 9186.00 zł

Uzasadnienie

Wykonanie prac porządkowych wokół budynku świetlicy wiejskiej i zorganizowanie

miejsca do parkowania samochodów dla osób przebywających w świetlicy poprawi

estetykę tego miejsca oraz poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym w obrębie



świetlicy. Obecnie przyjeżdżające osoby parkują na poboczu i częściowo na jezdni co

przy niedostatecznym oświetleniu stwarza duże zagrożenie w ruchu drogowym.

Przewiduje się utwardzenie i ułożenie polbruku na powierzchni około 100 m2
.

Wykonanie wykoszenia poboczy dróg wewnętrznych przynajmniej dwa razy w roku

poprawi estetykę wsi i umożliwi wygodniejsze dojazdy dla mieszkańców.

Gazeta Sołecka jest źródłem informacji dla mieszkańców wsi o pracy i obowiązkach

Sołtysa oraz informacji prawnych związanych z działalnością rolniczą gospodarstw

rolnych. Z racji funkcjonowania świetlicy jako obiektu do szerokiego dostępu dla

mieszkańców wsi Kwiatkowice i okolicznych mieszkańców budynek powinien

posiadać ubezpieczenie od zdarzeń losowych
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