
Sołectwo Jenin
Gmina Bogdaniec

Jenin, 22.09.2009 r.

Wójt Gminy Bogdaniec

•

Wniosek
w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego

na rok 2010.

Na podstawie art. 4 ustawy o funduszu sołeckim i uchwały
Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2009r. Nr XIX/167/2009 w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżetu Gminy
Bogdaniec środków stanowiących fundusz sołecki i na podstawie
uchwały nr 1, z dnia 22.09.2009 Zebrania Wiejskiego sołectwa Jenin,
zgłaszamy do wykonania ze środków funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2010 następujące zadania:

1.W czasie majówki posadzenie żywopłotu, który będzie miał za
zadanie oddzielenie ( wzrokowe) placu rekreacyjnego od ulicy.

2. Wykonanie tablicy informacyjnej z planem ulic Jenina .

3.Wykonanie wieńca dożynkowego.

4.0rganizacja Festynu "Pożegnanie wakacji w Jeninie"

5.Wykaszanie trawy wokół świetlicy i na innych terenach wg potrzeb.

6. Wyposażenie świetlicy

7. Spotkania okolicznościowe (jubileuszowe) z mieszkanką!
mieszkańcem Jenina.



Kosztorys zadań:

1. Zakup sadzonek, kory, ziemi, linii kroplującej, agrowłókniny,
rękawic, benzyny, napojów, wędlin, słodyczy dla dzieci
- koszt - 3000,00 zł.

2. Druk na pleksi i zafoliowanie oraz wykonanie zamocowania •
tablicy - koszt - 1000,00 zł.

3. Zakup elementów do wieńca dożynkowego - koszt - 100,00 zł

4. Zakup nagrody głównej, ubezpieczenie festynu
- koszt - 450,00 zł.

5. Zakup kosy spalinowej, żyłki i paliwa - koszt - 1300,00 zł.

6. Zakup szafy chłodniczej, taboretu gazowego, wózka, stołu do
zmywalni, naczyń, szafek do kuchni, regałów na sprzęt i
naczynia kuchenne, środków czystości, stołu to ping-ponga,
telewizora - koszt -15463 zł.

7. Zakup okolicznościowej wiązanki kwiatów z okazji jubileuszu
mieszkanki! mieszkańca Jenina - koszt - 300,00 zł

Uzasadnienie

Wykonanie wymienionych zadań przyczyni się do większej
integracji mieszkańców, poprawi estetykę wsi. Będzie możliwa
większa ilość spotkań mieszkańców na powietrzu i w świetlicy.

Wysadzenie żywopłotu oddzieli, w przyszłości, wzrokowo ulice
Gorzowską od placu zabaw, miejsca spotkań mieszkańców. A
jednocześnie wspólna praca przy wykonywaniu tego zadania jest
zaczynem nowych inicjatyw. W kolejnych latach planujemy zrobić
obok boisko do gier i wskazane jest maksymalne oddzielenie się od
ruchu ulicznego.

Wykonanie tablicy informacyjnej ułatwi ludziom przyjezdnym
dotarcie pod właściwy adres a mieszkańcom pozwoli poprawnie
pokierować pytającego o np. jakąś ulicę.



Robienie wienca dożynkowego, udział w festynie to najbardziej
integrujące mieszkańców momenty w życiu wsi, należy je
kontynuować i udoskonalać.

są miejsca we wsi, które powinny być przez cały rok estetyczne np.
Lapidarium, stary cmentarz, w przyszłości otoczenie świetlicy. Do tego
celu jest potrzebna kosa, aby systematycznie kosić odrosty.
Możemy to robić we własnym zakresie stąd zaplanowany zakup. •

Doposażenie świetlicy pozwoli na większe wykorzystanie świetlicy
jako miejsca spotkań z mieszkańcami. Od czasu do czasu wynajęcie
w celu dochodowym.

Społeczność to ludzie młodzi i starsi. Zależy nam na szczególnym
zauważeniu ludzi starszych, którzy w tej społeczności przeżyli wiele
lat. Stąd w dniu ich jubileuszu życzymy im długich lat życia i wręczamy
wiązankę kwiatów.

Wszystkie wymienione zadania poza środkami finansowymi będą
wymagały zaangażowania mieszkańców w postaci konkretnej pracy. A
ta będzie wykonana społecznie - co zostało uchwalone przez zebranie
wiejskie.
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