Wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu
Sołectwo Grabice dnia 17 czerwca 2018

r.

WOJT GMINY

CIELĄDZ

wNIoSEK
Na podstawię art.'l w zw. z art. 5 ust. 2-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 30I) oraz uchwaĘ

Grabice z dnia

Nr

11/2018 zebrania wiejskiego sołectwa

17 częrwca 2018 r. wnoszę o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do

realizacji

w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego przypadĄącego sołectwu Grabice. Zgodnie z uchwaŁą
zebrania wiejskiego przeznaczeniem funduszu sołeckiego w 2018 r. po zmianach jest:

ogrodzęnia..
2. Budowa altany.
Ręmont drog, żwit, kruszlłvo, równiarka

.,Ia

1. Dokończenie

4.

.,...... 1 800 zł
..,..

Wykup dziŃkinr 557 pod boisko sportowe

5. Remont zabYkowej

I

565,55 zł
1 000

zł

700

zł

600

zł

kapliczki

6. Utrzymanie zielenr
7. Remontbudynkupobyłej

I90 zł

szkolepodstawowej.....

810zł

Razem szacowane koszty realizacjiwniosku : 16 665,55 złI
Uzas ad nieniem przyj

ę cia r

ealizacji przedsi ęwzię ci

aj

e st

:

W roku 2018 prowadzono dalsze prace nad uporzqdkowaniem terenu wokół budynku po byłej
szkole podstawowej. Konieczne sq jednak kolejne inwesQcje. Pląnowane jest dokończenie
ogrodzenia oraz zakup altany, Częśćfunduszy przeznaczona zostanie na biezqce utrzymanie

zieleni, remont zabytkowei kapliczki oraz prace remontowe na drogach gminnych. Realizacja
powyzszych zadan przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców i poprawy esteQki wsi.
Wykonanie ogrodzenia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebl,wajqcych na terenie wokół
budynku po szkole. Zakupiona ąltąna jest niezbędna mieszkańcom podczas organizowanych
spotkań oraz imprez na terenie sołectwa. Mieszkancy podczas zebrania wiejskiego uzgodnili, iz
zgłoszone zgodnie z ich wolq oraz przekonaniem pomysły wpłynq na poprawę ich życia.
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Załączniki:
Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia

17

1Nie

,06.2018 r,, protokół zebrania wiejskiego i lista obecności.

więcej niż kwota przypadającana dany rok,
o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków zycia
mieszkańców.
3' Jezeli,. wymaga jej - jako odrębnego dokumentu - status sołectwa, Jezeli nie - łlko protokół zebrania.
2

W szczegoLności winny to być argumenty

