Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/

Data umieszczenia informacji: 2020-11-25 10:32:49

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2021 W GMINIE SIEWIERZ

W związku z wyodrębnieniem w planowanym budżecie Gminy Siewierz na 2021 rok środków na fundusz
sołecki, we wszystkich sołectwach Gminy Siewierz w 2020 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 2021 rok zaplanowano zadania za kwotę 378.835,99 zł.
W sołectwie Brudzowice na:
wydanie książki przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Niwy”,
remont pomieszczeń świetlicy w budynku OSP w celu przystosowania ich dla organizacji
działających na terenie sołectwa KSW, PZERiI,
przeniesienie biblioteki do budynku CKE, remont pomieszczenia, zakup wyposażenia,
zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „Niwy”.
W sołectwie Dziewki:
doposażenie jednostki OSP,
doposażenie KGW Dziewki,
remont placu zabaw.
W sołectwie Gołuchowice:
budowa ścieżki pieszo-rowerowej obok placu zabaw w Gołuchowicach na działce 79/1.
W sołectwie Leśniaki:
wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami na placu zabaw i terenie przy remizie OSP
Leśniaki.
W sołectwie Nowa Wioska:
wykonanie chodnika przy drodze gminnej prowadzącej do remizy OSP.
W sołectwie Podwarpie:
wykonanie remontu sali świetlicy wiejskiej, kuchni, pomieszczeń gospodarczych (malowanie ścian,
drzwi, wymiana oświetlenia), wymiana drzwi do łazienek, wymiana płytek podłogowych.
W sołectwie Warężyn:
integracja mieszkańców połączona z coroczną akcją sprzątania świata w sołectwie,
wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem nieruchomości.
W sołectwie Wojkowice Kościelne:
doposażenie jednostki OSP (zakup garaży wraz z infrastrukturą),
zakup altany z grillem,
doposażenie kuchni w remizie w niezbędne urządzenia.
W sołectwie Tuliszów:

zakup 1 sztuki kombinezonu (umundurowania wraz z wyposażeniem strażackim dla członków OSP
Tuliszów,
budowa chodnika na ul. Szerokiej od skrzyżowania z ul. Widokową w kierunku Przeczyc oraz
chodnika i oświetlenia w kierunku Podwarpia,
sprzątanie terenów nadbrzeżnych zbiornika oraz coroczna akcja sprzątania świata.
W sołectwie Żelisławice:
wykonanie remontu pomieszczenia kuchennego w remizie OSP wraz z doposażeniem kuchni w
sprzęt AGD, wyposażeniem meblowym oraz gastronomicznym.

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś

