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Załącznik do uchwały Nr 2/2021
ZebraniaWiejskiegosołechva Sączów
z dnia 14 września 2021 r.

Wniosek sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego
Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. z 2014 r., póz. 301 ze zm. ), uchwały Rady Gminy Bobrowniki Nr XXXVIIV502/14 z dnia

27 marca 2014 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków
stanowiących fundusz sołecki oraz informacji Wójta Gminy Bobrowniki o wysokości środków
funduszu sołeckiego przypadających dla sołectwa Sączów, sołectwo Sączów wnioskuje
o przyznanie środków z fimduszu sołeckiego na rok 2022 na poniżej wskazane przedsięwzięcia:
l. "Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Sączowie".
a) Uzasadnienie: Budowa parkingu zapewni możliwość parkowania samochodów przez osoby

odwiedzające groby bliskich. Realizacja zadaniazwiększywygodęi bezpieczeństwo mieszkańców.
b) Szacowanawysokość środków niezbędnych do realizacji zadania: 40 000,00 zł
2. "Pielęgnacja skarpy przy centrum Sączowa oraz przy Ośrodku Zdrowia".
a) Uzasadnienie: Pielęgnacja skarpy w Sączowie ma na celu poprawę wizerunku sołectwa.
b) Szacowanawysokość środkówniezbędnych do realizacji zadania: l 000,00 zł
3. "Organizacja imprezy integracyjnej precz KGW dla mieszkańców sołectwa Sączów dożynki".

a) Uzasadnienie: W celu integracji mieszkańcówsołectwa Sączóworaz promocji miejscowości
zorganizowana zostanie impreza integracyjna - dożynki. Przedmiotowa kwota zostanie
przeznaczona na zakup art. spożywczych (900, 00 zł) oraz na oprawę muzyczną imprezy

(l 000, 00 zł).
b) Szacowanawysokość środków niezbędnych do realizacji zadania: l 900,00 zł
4. "Oi^anizacja imprezy jubileuszowej 110-lecia OSPw Sączowie".
a) Uzasadnienie:Z okazjijubileuszu Ochotniczej StrażyPożarnej zorganizowanazostanieimpreza,
która pozwoli na wzmocnienie więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami sołectwa. Przedmiotowa
kwota zostanie przeznaczona na oprawęmuzyczną imprezy (2 079, 60 zł).
b) Szacowanawysokość środkówniezbędnych do realizacji zadania: 2 079,60 zł
Szacowany koszt łączny wszystkich ww. przedsięwzięć wynosi: 44 979, 60 zl i składa się
z następującychpozycji kwotowych:
l. Zadanie nr l 2. Zadanie nr 2 3. Zadanie nr 3 4. Zadanie nr 4 -

40 000, 00 ri;
l 000, 00 rf;
l 900, 00 ri;
2 079, 60 ri.

