Pobiedna, dnia 10 czerwca 2015 r.
Pan
Mirosław Markiewicz
Burmistrz Leśnej
WNIOSEK
Na podstawie art. 3 ust. 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.z 2014r.poz.301.) oraz uchwały Nr XLV/316/2014Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 marca 2014oraz zebrania
wiejskiego sołectwa Pobiedna z dnia 08 czerwca 2015 r. wnoszę o zmianę w budżecie gminy realizacji przedsięwzię
polegających na:
Oszacowanie koszów
przedsięwzięcia

Lp.

Przedsięwzięcie

1.

Organizacja imprez integracyjnych, rekreacyjnych dla
mieszkańców Pobiednej
Termin realizacji: V-XI 2014 rok

Zakup
materiałów
oraz
art.przemysłowych
do
prowadzeni i
organizacji
imprez, opłata za transport
oraz zakup nagród,zakup
art.spożywczych,opłata
zespołu muzycznego 2.930 zł

2.

Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi:
Zakup znaków z nazwami ulic

Zakup i montaż tabliczek z
nazwami ulic -2.500 zł

Koszt pokryty
z Funduszu
Sołeckiego
2.630 zł

300 zł – praca własna

2.100 zł

400 zł

Koszty pokryte z innych źródeł (praca
własna, darowizna itp.)

UZASADNIENIE
Planuje się organizację imprez
integracyjnych społeczeństwa
(festyny,zabawy) mające na
celu rozbudzenie aktywności i
współdziałania
mieszkańców
wsi.Poniesione koszty pozwolą
na
zorganizowanie
wymienionych imprez.
Zakup i montaż tabliczek
przyczyni się do atrakcyjnego
wizerunku wsi.

Zakup tabliczek-2.100zł
Montaż tabliczek- 400 zł
3.

Poprawa estetyki wsi:
-sprzątanie przystanków autobusowych ( 4 przystanki )
Termin realizacji: I-XII 2015 rok
-koszenie trawników i skwerów
-Plac Wolności -1480 m²
-Skwer przy przystanku
-ul.Dworcowa -2000m²
-Skwer przy ul.Rynek- 700 m²
-Skwer przy ul.Dworcowej- 35m²
Termin realizacji : V- IX 2015 rok

Umowa zlecenie- 3.000 zł

3.000 zł

Umowa zlecenie -1.500 zł

1.500 zł

Pielęgnacja zieleni poprawi
estetykę wsi. Pozwoli to na
uzyskanie atrakcyjnych miejsc
do
spotkań
mieszkańców
Pobiednej tym samym wpłynie
to na poprawę warunków życia
mieszkańców.

4.

-zakup paliwa do kosiarek
Termin realizacji : V- X 2015 roku

Paliwo -400 zł

400 zł

-konserwacja i zakup części do kosiarek
Termin realizacji :V-X 2015 roku

200 zł

200 zł

Infrastruktura sportowa:
- Zakup i montaż bramy wjazdowej na boisko sportowe
- Doprowadzenie energii do budynku na boisku sportowym

Zakup i montaż bramy na
boisko sportowe 2.500 zł

2.000 zł

Podłączenie
energii
do
budynku na boisku sportowym
– 800 zł

800 zł

500 zł

5.

Organizacji Dnia Dziecka oraz ferii zimowych przez Szkołę
Podstawową w Pobiednej
Termin realizacji : I- VI 2015 roku

Kwota
ta
zostanie
przeznaczona na zakup art.
papierniczych,
nagród,usługi,przewoźnicze,
bilety wstępu- 3.000 zł
Zakup biletów- 1.000 zł
Usługa przewoźnicza- 1.000 zł

2.000 zł

1.000 zł – praca własna

6.

Organizacja Dnia Dziecka oraz wycieczki w Przedszkolu w
Pobiednej oraz wyjazd dzieci do Teatru
Termin realizacji : I-VI 2015 roku

Kwota
ta
zostanie
przeznaczona
na
zakup
nagród, bilety wstępu oraz
usługę autokarową 1.500 zł
Zakup biletów- 400 zł
Usługa przewoźnicza-600 zł
Zakup i montaż bramy
wjazdowej (garażowej) 6.000
zł

1.000 zł

500 zł-praca własna

7.

Doposażenie jednostki OSP w Pobiednej
Termin realizacji : I- XII 2015 roku
Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej

1.500 zł

7.500 zł

Zakup i montaż bramy na boisko
sportowe poprawi infrastrukturę
sportową oraz przyczyni się do
bezpiecznego korzystania z w/w
boiska.
Podłączenie energii do budynku
jest koniecznością ponieważ do
chwili obecnej budynek jest
zasilany
ze
skrzynki
budowlanej,przedsięwzięcie to
pozwoli
na
bezpieczne
korzystanie z urządzeń podczas
organizacji meczy jak również
imprez
dla
mieszkańców
sołectwa.
Planuje się zorganizowanie ferii
zimowych oraz Dnia Dziecka dla
dzieci
mieszkających
w
Pobiednej -z racji tej że
większość dzieci nie wyjeżdża
na ferie przedsięwzięcie to
pozwoli na szerzenie zdrowego
trybu życia jak również rozbudza
aktywność i współdziałanie.
Przedsięwzięcie to pozwoli na
zorganizowanie Dnia Dziecka
oraz wyjazd dzieci do Teatru –
ma to na celu szerzenie kultury
wśród
najmłodszych
mieszkańców wsi.
Jednostka OSP jest organizacją
działającą na terenie wsi ,gminy
i powiatu .Zakup i montaż bramy
pozwoli
na
bezpieczne
korzystanie z pomieszczeń
garażowych jak również obniży

koszty
ogrzewania
pomieszczeń.
Młodzieżowa
Drużyna
Pożarnicza działająca przy OSP
Pobiedna to prężnie działająca
jednostka integrująca dzieci i
młodzież,która promuje wieś
oraz gminę Leśna.
8.

Doposażenie Zespołu „Łużyczanki”
Termin realizacji :I- XII 2015 roku

Kwota przeznaczona zostanie
na opłacenie przejazdów na
występy i festiwale 1.500 zł

1.500 zł

9.

Zakup nagłośnienia do kaplicy

Zakup nagłośnienia do kaplicy
komunalnej 2.000 zł

2.000 zł

10.

Organizacja struktury rekreacyjnej
Termin realizacji:VI-XII 2015 roku.

Zakup żwiru,piasku,rur do
drenażu na budowę boiska
sportowego.1.500 zł

1.500 zł

11.

Doposażenie świetlicy wiejskiej
Termin realizacji:VI-XII 2015 rok

Zakup
materiałów
do
prowadzenia
zajęć
sztalugi,farby
akrylowe
i
temperowe,ryze
brystolu
A0,papier
pakowy,bloki
kolorowe,pędzle
wałki
,nożyki,dłuta,glina
,szkliwa,
narzędzia
do
gliny,płyty
pilśniowe,linoleum
do
grafiki,drukarka kolorowa
Koszt 2.000 zł

2.000 zł

Wymienione artykuły pozwolą
na prowadzenie zajęć animatora
z dziećmi , młodzieżą oraz
dorosłymi mieszkańcami wsi.
Zajęcia integrują mieszkańców
wioski oraz pozwalają na
urozmaicone oraz bezpieczne
spędzanie czasu.

12.

Promocja wsi przez Ludowy Zespół Sportowy
Termin realizacji:VI-XII 2015 rok

1.500 zł

Zakup strojów oraz sprzętu
sportowego pozwoli na większe
rozsławianie naszej wsi oraz
Gminy Leśna, oraz szerzenie
zdrowego trybu życia wśród
dzieci i młodzieży w naszej wsi.

Zakup strojów oraz sprzętu
sportowego. 1.500 zł.

Zespół promuje wieś ,gminę
oraz ich walory i zasoby
lokalne .Swoją działalnością
integrują nie tylko mieszkańców
naszej
wsi ale również
mieszkańców Gminy Leśna.
Zakup nagłośnienia pozwoli na
przeprowadzanie
godnych
uroczystości odprawianych w
kaplicy oraz na cmentarzu.
Zakup wymienionych materiałów
pozwoli
na
podniesieniu
atrakcyjności wsi,budowa boiska
pozwoli na efektywne oraz
zdrowotne spędzanie czasu
przez mieszkańców wsi a w
szczególności
dzieci
i
młodzieży.

Załącznik:
1. Protokół zebrania wiejskiego z dnia 08.06 2015 r.
2. Uchwała z zebrania w sprawie zmiany wniosku

