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Wniosek 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 

roku, poz. 301) oraz uchwały Nr 1/2017 zebrania wiejskiego sołectwa Lubsza 

z dnia 5 września 2017 roku zebranie wiejskie wnosi o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy 

Woźniki wydatków na realizację następujących przedsięwzięć: 

 

Przedsięwzięcie nr 1 

1. Opis przedsięwzięcia:  

Wyposażenie wnętrza wyremontowanej strażnicy w części bojowej i socjalnej (szafki itp.) 

2. Uzasadnienie:  

Aktualnie budynek OSP Lubsza jest w trakcie rozbudowy rozłożonej na lata 2017-19. W roku 2018 

gotowa będzie część bojowa, jednak finansowanie z budżetu Gminy dotyczy tylko kosztów remontu. Aby 

OSP Lubsza mogła funkcjonować bez przeszkód, należy wyposażyć wyremontowaną część bojową o 

niezbędne sprzęty. 

3. Szacowane koszty przedsięwzięcia: 

 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

 

Przedsięwzięcie nr 2 

1. Opis przedsięwzięcia: 

Pokrycie kosztów projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy 

2. Uzasadnienie  

Szkoła Podstawowa w Lubszy od lat wymaga rozbudowy o pełnowymiarową salę gimnastyczną. Obecnie 

funkcję sali gimnastycznej pełni przerobiona sala dydaktyczna. Jest ona za mała, utrudnia prowadzenie 

zajęć wychowania fizycznego, zmniejsza szanse rozwoju fizycznego uczniów wobec rówieśników z innych 

szkół, nie jest w stanie pomieścić wszystkich gości uroczystości szkolnych. Starania o budowę sali trwają 

od dawna, przed laty mieszkańcy sołectwa wzięli udział w zbiórce pieniężnej na ten cel, jednak ich środki 

nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Obecnie istnieje konieczność budowy sali z powodu 

dołączenia klas VII i VIII w wyniku reformy edukacji. Mieszkańcy oczekują podjęcia starań i pozyskania 

środków finansowych. Warunkiem, aby ubiegać się o dofinansowanie jest posiadanie projektu, na 

wykonanie którego Sołectwo przeznacza środki finansowe na rok 2018. 

3. Szacowane koszty przedsięwzięcia: 

20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 

 

Przedsięwzięcie nr 3 

1. Opis przedsięwzięcia: 



2 

 

Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie Alei Ks. Michała Brzozy w Lubszy 

 

2. Uzasadnienie: 

Aleja ks. Brzozy jest łącznikiem pomiędzy ul. Polną i Lompy, który codziennie pokonuje wielu  pieszych i 

rowerzystów, przez co w praktyce pełni funkcję alei parkowej. Jako taka wymaga doposażenia w takie 

sprzęty jak: tablice ogłoszeniowe, informacyjne, stojaki na rowery, ławki, kosze i inne elementy oraz 

działania służące poprawie jej funkcjonalności. 

 

3. Szacowane koszty przedsięwzięcia: 

6.817,50 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) 

 

 

 

Łącznie koszty proponowanych przedsięwzięć: 

36.817,50 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) 

  
Beata Golasz 

  (podpis Sołtysa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. kopia protokołu zebrania wiejskiego wraz z załącznikami; 

2. kopia uchwały nr 1 / 2017 zebrania wiejskiego sołectwa Lubsza z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przyjęcia 

wniosku sołectwa Lubsza wskazującego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach wydatków funduszu 

sołeckiego. 


