Projekt
WNIOSEK
o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2015 r.
(na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim
– Dz. U. nr 52, poz.420 z późn. zm.)
na realizacje przedsięwzięć:
Przed zmianą:
5) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Węglowej
i Z. Nałkowskiej (za giełdą) - działka nr 571/15 z przeznaczeniem na cele kulturalno -rekreacyjno
-sportowe.
Koszt przedsięwzięcia: 15 000 zł
Uzasadnienie: Jednym z zadań gminy są sprawy związane z kulturą fizyczną i turystyką
w tym realizacja terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Chwaszczyno nie posiada żadnych
ogólnodostępnych terenów zielonych, sportowych czy kulturalnych z przeznaczeniem na festyny
i plenerowe imprezy okolicznościowe. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju w zakresie
zabezpieczenia terenów pod rozbudowę obiektów szkolnych, zgodnie z przyjętym modelem
funkcjonowania kultury, sportu i rekreacji w Gminie. Przedsięwzięcie będzie służyło wszystkim
mieszkańcom chcących aktywnie na świeżym powietrzu spędzić czas.
7) Dofinansowanie w wysokości 9000 zł zakupu kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla
zawodników

KS

Chwaszczyno.

Pozostałe

środki

zostaną

przekazane

w formie darowizny na rzecz Gminy przez KS Chwaszczyno w kwocie 3000 zł.
Koszt przedsięwzięcia: 9 000 zł
Uzasadnienie: Zakupiony kontener zostanie przeznaczony na szatnię dla dzieci i młodzieży będących
zawodnikami KS Chwaszczyno. Realizowane zadanie własne gminy to wspieranie kultury fizycznej i
turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Realizacja jest zgodna ze Strategią
Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie rozbudowy i dostosowania obiektów szkolnych w poszczególnych
sołectwach do prowadzenia lokalnej działalności kulturalne – sportowej. Przedsięwzięcie będzie
służyło wszystkim dzieciom i młodzieży, które są chętne brać udział w treningach piłki nożnej.
13) Wydruk i kolportaż do wszystkich gospodarstw domowych w Chwaszczynie informatora
wiejskiego, w formie ulotki A4 w ilości 5 wydań po 1100 sztuk.
Koszt przedsięwzięcia: 3 700 zł,
Uzasadnienie: W związku z tym, że nie każdy mieszkaniec posiada Internet lub nie ma czasu śledzić
witryn internetowych związanych z naszą miejscowością, proponowane jest stworzenie biuletynu
dotyczącego możliwości informowania wszystkich o wydarzeniach planowanych w Chwaszczynie,
takich jak festyn z okazji Dnia Dziecka, Festyn Kaszubski, zebranie wiejskie, ognisko sąsiedzkie czy
inne ciekawe lub ważne wydarzenie.
Informator będzie miał postać pojedynczej kartki A4, na której będzie tylko istotna informacja o
wydarzeniu, programie oraz miejscu i czasie. Ulotka będzie kolportowana do każdego domu przez np.
Pocztę Polską lub inną firmę mającą możliwość kolportażu. Treść będzie zatwierdzana i zgłaszana do

Projekt
Sołtysa

przez

dowolną

organizację

lub

osobę

w Chwaszczynie. Stworzenie informatora, który będzie trafiał do 100% mieszkańców będzie się
przyczyniać do większej świadomości o wydarzeniach w Chwaszczynie, spowoduje większą
frekwencję i aktywność mieszkańców. Tak więc będzie służyć wszystkim mieszkańcom naszej
miejscowości.
15) Zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów dla min. 360 uczniów oraz zakup 20
nagród rzeczowych dla laureatów konkursu podczas
Przyrodniczego

„Strefy

klimatyczne”

organizacji Sołeckiego Konkursu

organizowanego

przez

ZSPiPG

w Chwaszczynie.
Koszt przedsięwzięcia: 1 500 zł,
Uzasadnienie: Celami konkursu są m. in:
- utrwalenie wiadomości o strefach klimatycznych
- mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy
- podnoszenie, motywowanie uczniów do poszerzenia swej wiedzy i poziomu umiejętności
i stosowania wiedzy przyrodniczej
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- umiejętność czytania i posługiwania się mapą.
Przedsięwzięcie

jest

w

Chwaszczynie.

i

przyrody

skierowane

Wynika

oraz

z

jest

do

zadań

zgodne

dzieci
własnych

ze

i

młodzieży
Gminy

strategią

w

w

uczęszczającej
zakresie

zakresie

do

ochrony
wzrostu

szkoły

środowiska
i

dbałości

o środowisko naturalne gminy z rozwijaniem systemów ochrony przyrody.
17)

Wynajęcie

sali

sportowej

ZSPiPG

w

Chwaszczynie

z

przeznaczeniem

na organizację zajęć sportowych w wymiarze min. 1 raz w tygodniu przez min.
1 godzinę w formie meczów piłki nożnej/ siatkówki/ koszykówki dla mieszkańców
Chwaszczyna.
Koszt przedsięwzięcia: 1 000 zł
Uzasadnienie: Obszar związany z kulturą fizyczną to jedno z zadań własnych Gminy. Zadanie jest
zgodne z wizją organizacji czasu wolnego gdzie różnorodna oferta spędzania wolnego czasu w
sołectwach

realizowana

jest

w

oparciu

o

obiekty

szkół

podstawowych

i gimnazjalnych. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych mieszkańców Chwaszczyna. Rada
sołecka będzie koordynowała zgłaszające się osoby i wpisywała na listę zajęć zgodnie
z kolejnością zgłoszeń.
18) Zakup 20 nagród rzeczowych podczas organizacji Rodzinnego Biegu Przełajowego w
ramach

Festynu

z

okazji

Dnia

Dziecka

organizowanego

przez

ZSPiPG

w Chwaszczynie.
Koszt przedsięwzięcia: 500 zł
Uzasadnienie: W zeszłym roku został zorganizowany Rodzinny Bieg Przełajowy dla mieszkańców
sołectwa Chwaszczyno,

który

cieszył się dużym powodzeniem. Uczestnicy

wyrazili chęć

kontynuowania tego działania. Zadanie jest zgodne z wizją organizacji czasu wolnego gdzie
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różnorodna oferta spędzania wolnego czasu w sołectwach realizowana jest w oparciu o obiekty oraz
kadrę szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Po zmianie:
5) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Węglowej
i Z. Nałkowskiej (za giełdą) - działka nr 571/15 z przeznaczeniem na cele kulturalno -rekreacyjno
-sportowe.
Wykreślenie przedsięwzięcia, koszt przedsięwzięcia: 0 zł
Uzasadnienie: Z uwagi na brakujące środki na zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla
zawodników KS Chwaszczyno oraz przedłużający się proces decyzyjny w zakresie określenia
docelowego miejsca terenu przeznaczonego na organizacje terenu z przeznaczeniem na cele
kulturalno – rekreacyjno- sportowe wykonanie koncepcji zostanie przesunięte na rok 2016.
7) Dofinansowanie w wysokości 24 000 zł zakupu kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla
zawodników

KS

Chwaszczyno.

Pozostałe

środki

zostaną

przekazane

w formie darowizny na rzecz Gminy przez KS Chwaszczyno w kwocie 3000 zł.
Koszt przedsięwzięcia: 24 000 zł.
Uzasadnienie: Środki na zakupu kontenera zostały zwiększone z uwagi na brak możliwości
sfinansowania zakupu za kwotę pierwotnie zabezpieczoną ze środków FS. Zgodnie z kosztorysem
zakup i transport kontenera to koszt 23 000 zł netto.
13) Wydruk i kolportaż do wszystkich gospodarstw domowych w Chwaszczynie informatora
wiejskiego, w formie ulotki A4 w ilości 5 wydań po 1100 sztuk.
Wykreślenie przedsięwzięcia, koszt przedsięwzięcia: 0 zł,
Uzasadnienie: W bieżącym roku zostało przygotowane 1 wydanie biuletynu wiejskiego. Ze względu na
czasochłonne procedury w urzędzie dotyczące wydruku i dystrybucji informatora został on
przygotowany przez członków rady sołeckiej, wydrukowany na sprzęcie urzędu gminy Żukowo
i rozniesiony do mieszkańców przez członków rady w ramach pracy społecznej. Dzięki współpracy
z portalem Chwaszczyno.pl od najbliższego wydania gazetki 1 strona będzie nieodpłatnie
udostępniana do dyspozycji sołtysa, rady sołeckiej oraz radnych stanowiąc informator wiejski. Dzięki
temu kwotę 3700 zł można przeznaczyć na inne przedsięwzięcie.
15) Zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów dla min. 360 uczniów oraz zakup 20
nagród rzeczowych dla laureatów konkursu podczas
Przyrodniczego

„Strefy

klimatyczne”

organizacji Sołeckiego Konkursu

organizowanego

przez

ZSPiPG

w Chwaszczynie.
Koszt przedsięwzięcia: 800 zł,

Uzasadnienie: Zabezpieczona kwota 1500 zł okazała się kwotą przekraczającą potrzeby na
zorganizowanie konkursu. Kwota została zmniejszona do wysokości 800 zł.
17)

Wynajęcie

sali

sportowej

ZSPiPG

w

Chwaszczynie

z

przeznaczeniem

na organizację zajęć sportowych w wymiarze min. 1 raz w tygodniu przez min.
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1 godzinę w formie meczów piłki nożnej/ siatkówki/ koszykówki dla mieszkańców
Chwaszczyna.
Koszt przedsięwzięcia: 42 zł
Uzasadnienie: Zabezpieczona kwota 1000 zł okazała się kwotą przekraczającą potrzeby na wynajęcie
sali sportowej ZSPiPG w Chwaszczynie. Kwota została zmniejszona do wysokości 42 zł.
18) Zakup 20 nagród rzeczowych podczas organizacji Rodzinnego Biegu Przełajowego w
ramach

Festynu

z

okazji

Dnia

Dziecka

organizowanego

przez

ZSPiPG

w Chwaszczynie.
Wykreślenie przedsięwzięcia, koszt przedsięwzięcia: 0 zł
Uzasadnienie: Nagrody rzeczowe dla uczestników Rodzinnego Biegu Przełajowego udało się
pozyskać od sponsorów. Dzięki temu kwotę 500 zł można przeznaczyć na inne przedsięwzięcie.

Dodatkowe przedsięwzięcia:
19) Zakup masztów na flagi oraz urządzenie terenów zielonych w centrum Chwaszczyna.
Koszt przedsięwzięcia: 3 700 zł
Uzasadnienie: Do dnia 0.09.2015r. ma zostać zakończony remont obeliska w centrum Chwaszczyna.
Istnieje potrzeby zakupu masztów flagowych oraz urządzenia zieleni przy tym miejscu. Dodatkowo
należy wykonać dodatkowe nasadzenia przy siłowni zewnętrznej.
20) Zakup materiałów na próg zwalniający przy ul. Szafirowej.
Koszt przedsięwzięcia: 1 458zł
Uzasadnienie: W roku 2015r. mieszkańcy ulicy Szafirowej zakupili 1000 szt. płyt jumbo. Dodatkowo
we własnym zakresie przygotowali projekt progu zwalniającego. Koszt zakupu materiału na próg
zwalniający to kwota 1456 zł. Budowa progu we własnym zakresie przez mieszkańca mającego
uprawnienia do wykonywania takich prac.
21) Zabezpieczenie poczęstunku dla mieszkańców którzy wezmą udział w obchodach Święta
Niepodległości 11 listopada w Chwaszczynie.
Koszt przedsięwzięcia: 700 zł
Uzasadnienie: W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zaplanowano uroczyste
poświecenie pamiątkowego obeliska znajdującego się w centrum miejscowości. Zabezpieczona kwota
zostanie przeznaczona na organizację kuchni polowej dla uczestników, którzy wezmą udział
w obchodach.

