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FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2019 W GMINIE SIEWIERZ

W związku z wyodrębnieniem w planowanym budżecie Gminy Siewierz na 2019 rok środków na fundusz
sołecki, we wszystkich sołectwach Gminy Siewierz w 2018 roku odbyły się zebrania wiejskie, podczas
których mieszkańcy decydowali o wyborze przedsięwzięć do realizacji ze środków tego funduszu. Sołtysi w
wyznaczonym terminie złożyli wykazy planowanych zadań, które wpisują się w potrzeby lokalnych
społeczności, a ich realizacja przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców i zaspokojenia
potrzeb, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek.
W ramach funduszu na 2019 rok zaplanowano zadania za kwotę 308.767,03 zł.
W sołectwie Brudzowice na:
- zakup mobilnego nagłośnienia, grilla, witryny oraz strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich,
- położenie kostki brukowej w altanie i wokół altany przy Centrum Kulturalno-Edukacyjnym.
W sołectwie Dziewki:
- dofinansowanie do odwodnienia ul. Pileckiego i ul. Pasternik,
- dofinansowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
- doposażenie placu zabaw przy budynku oddziałów przedszkolnych w Dziewkach,
- zakup elementów strojów ludowych.
W sołectwie Gołuchowice:
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej obok placu zabaw,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
zakup elementów stroju ludowego dla Koła Gospodyń Wiejskich.
W sołectwie Leśniaki:
- doposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
W sołectwie Nowa Wioska:
- dofinansowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
W sołectwie Podwarpie:
- zakup stołów biesiadnych z ławkami oraz tablic informacyjnych do sołectwa,
- wykonanie remontu oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej,
- doposażenie placu zabaw i siłowni terenowej.
W sołectwie Warężyn:
- doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej w urządzenia zabawowe lub ich wymiana,
- zagospodarowanie istniejącej działki gminnej w Warężynie (po byłym Kółku Rolniczym).
W sołectwie Wojkowice Kościelne:
- doposażenie placu zabaw przy remizie OSP.
W sołectwie Tuliszów:
- zagospodarowanie placu przy remizie strażackiej,
- wykonanie napisu „OSP Tuliszów” na budynku remizy,
- modernizacja placu zabaw poprzez wymianę nawierzchni wraz z doposażeniem oraz zamontowaniem
dodatkowych lamp oświetleniowych,

- zakup koguta „belki” ostrzegawczej oraz lampy oświetlającej pole pracy do motorówki OSP,
- zakup stojaków na rowery typu „ELKA” siedmiomiejscowego.
W sołectwie Żelisławice:
- dofinansowanie remontu drogi gminnej,
- zakup sprzętu do utrzymania zieleni oraz zakup drzew i krzewów,
- zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- zakup umundurowania oraz remont instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej OSP.
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