
Sołectwo Racław , dnia 29 września 2009r.

Wójt Gminy Bogdaniec
•

Wniosek

w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok
2010.

Na podstawie art.3 Ustawy o funduszu sołeckim i uchwały Rady Gminy
Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2009 roku Nr XIX/167/2009 w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie z budżetu Gminy Bogdaniec środków stanowiących fundusz
sołecki i na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Wsi Racław NR
2/2009 z dnia 29 września 2009r, zgłaszamy do wykonania ze środków funduszu
sołeckiego na rok 2010 następujące zadania:

1.

2.

3.

4.

5.
o'''''''''''''

6.
7.

Wyposażenie placu zabaw.
Organizacji obchodów" 710 - lecia Wsi Racław ".
Kultywowania tradycji wieńca dożynkowego, Dożynki " Wieś otwarta -Racław
zaprasza".
Organizacja II edycji konkursu" Najładniejsze gospodarstwo i posesja" +
nasadzenia.
Organizacja Dnia Dziecka - Dnia Seniora.
Organizacja wypoczynku letniego- półkolonie.
Zakup materiałów konserwacyjno - eksploatacyjnych.

Kosztorys zadań:

Zadanie1.

Zakup wyposażenia placu zabaw

Zadanie 2.

- 2.600,00

Organizacji obchodów " 710 lecia Wsi
wydanie okolicznościowej publikacji, kalendarza i plakatów

Racław
- 2.500,00



Zadanie 3.

Kultywowania tradycji
Dożynki " Wieś otwarta -Racław zaprasza"

wieńca dożynkowego,

1. obsługa artystyczna
2. zakup wyżywienia
3. zakup nagród w konkursach
4. zakup naczyń jednorazowych
5. toalety TOJ TOJ - wynajem

- 800,00
- 1.400,00
- 1.000,00

150,00
150,00

- 3.500,00

•

Zadanie 4.

Organizacja II edycji konkursu
+ nasadzenia,
1. Zakup nagród
2. Zakup drzewek na nasadzenia

Najładniejsze gospodarstwo posesja"

700.00
800,00

- 1.500,00

Zadanie 5.

Organizacja Dnia Dziecka - Dnia Seniora,

- 300,00

Zadanie 6.

Organizacja wypoczynku letniego- półkolonie.

400,00

Zadanie 6.

Zakup materiałów konserwacyjno - eksploatacyjnych.
~ 1. Środki czystości, materiały papiernicze - 200,00

2. Zakup paliwa -131,00
- 331,00

RAZRM 11.131,00

u Z a s a d n i e n i e:

Sołectwo Racław Uchwałą Nr 2/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. Zebrania
Wiejskiego Mieszkańców wsi Racław przyjęło .Plan odnowy miejscowości Racławia
na lata 2008-2014", który to dokument stanowi szczegółowy zbiór priorytetów
wskazanych przez mieszkańców podczas cyklu spotkań i konsultacji. Zawiera on
szczegółowy harmonogram planowanych założeń - zadań na poszczególne lata w
okresie od 2008 do 2014 roku. W związku z tym powyższy wniosek został
skonstruowany analogicznie do założeń planu odnowy w tak aby choć w części lub
całości zabezpieczył pod względem finansowym realizacje poszczególnych zadań.



Zwiększenie wysokości środków funduszu sołeckiego w Sołectwie Racław znacząco
wpłynie na realizacje zadań statutowych oraz pozwoli w choć w części w realizacji założeń
planu odnowy.

Realizacja ujętych we wniosku zadań będzie wpływać pozytywnie na integracje

społeczności lokalnej oraz tworzenie wizerunek miejscowości zgodnie z przyjętym hasłem -

Radaw • " Wieś zadbana w okolicy dobrze znana"
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Rada Sołecka:

1. Płatonow Jadwiga 1';::;; :..
........................~&2. Boduch Piotr


