
Załącznik do uchwały Nr 1 ./2020
Sołectwa Smolec Osiedle Leśne z dnia 26.08.2020

Przedsięwzięcie nr 1
Nazwa zadania. .Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Smolcu kwota 14933,33 zł
Uzasadnienie celowości: Świetlica wiejska jest dobrem nas wszystkich, korzystają z niej 
mieszkańcy podczas spotkań integracyjnych, świąt okolicznościowych i inne uroczystości. 
Dlatego tak ważne jest jej odpowiednie zabezpieczenie i doposażenie.

Kalkulacja kosztów i wysokość nakładów
1 .Wykonanie klimatyzacji                  11833,33zł 
2 .Sprzątanie świetlicy                         2600zł 
3.Konserwator                                                 500zł

Przedsięwzięcie nr 2
Nazwa zadania.. .Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa poprzez dbałość o tereny 
zielone, place zabaw, boiska kwota 23232,69
 Uzasadnienie celowości: Czysta i zadbana okolica jest wizytówką sołectwa jak i Gminy.
Kalkulacja kosztów i wysokość nakładów                                                                                    
1 Sprzątanie i utrzymanie czystości                             3280zł 
2.Koszenie terenów zielonych                2500zł 
3.Zakup pakietu dla psów                                        1000zł 
4.Nasadzenia i zakup materiałów nasadzeniowych      3000 zł
5. Zakup nawozów i sprzętu ogrodowego                    3832,69zł
6.Zakup woreczków do pakietów                                    500zł
7.Zakup ławek z montażem                                            4420zł
8.Zakup koszy                                                                 2500zł
9.Wykonanie przyłącza wodnego                                  1800zł
10.Koszt wody z przyłącza                                               400zł

Przedsięwzięcie nr 3
Nazwa zadania.. .Usprawnienie komunikacji społecznej pomiędzy sołectwem, urzędem a 
mieszkańcami sołectwa 1 000zł
Uzasadnienie celowości : Potrzeba informowania mieszkańców o życiu sołectwa, działań 
organizacji i instytucji w regionie.
Kalkulacja kosztów i wysokość nakładów:
1 .Administrowanie strony internetowej            1000zł 

Przedsięwzięcie nr 4
Nazwa zadania. .Poprawa bezpieczeństwa publicznego 7000
 Uzasadnienie celowości. .Bezpieczeństwo mieszkańców poprzez zamontowanie monitoringu 
w Smolcu.(Inwestycja długo terminowa)
Kalkulacja kosztów i wysokość nakładów
l. Rozpoczęcie inwestycji monitoringu w Smolcu     7000zł 

Przedsięwzięcie nr 5
Nazwa zadania. .Aktywizacja mieszkańców poprzez promowanie kultury fizycznej i 
zdrowego trybu życia 983,98zł
Uzasadnienie celowości. ..Promowania aktywnego trybu życia poprzez organizację zawodów 
i imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Mistrzostwa Smolca w warcaby                   



64-polowe,Mistrzostwa Smolca w Streetball-u,Nocny Festyn Sportowy Smoleriada , 
Mistrzostwa Smolca w biegu na 10 km.
Kalkulacja kosztów i wysokość nakładów:
1 .Zakup pucharów i nagród                                    983,98zł

Przedsięwzięcie nr 6
Nazwa zadania. Zakup kontenera metalowego do przechowywania kosiarki i narzędzi do 
pielęgnacji trawy na boisku przy ul. Kościelnej.
Kalkulacja kosztów i wysokość nakładów
            1. Zakup kontenera metalowego                                      1350zł

Pozostałe opłaty 
Media w świetlicy :woda          1002,50zł 
                                gaz                 4000 zł


