Załącznik nr 1
do uchwały nr 2/2016
Zebrania Wiejskiego
sołectwa Chwaszczyno
z dnia 12 kwietnia 2016 roku

WNIOSEK

o zmianę nazwy przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego na 2016 r.
Na podstawie art. 5 i art. 7 ust. 2-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. z 2014r. poz. 301) oraz uchwały nr 2/2016 zebrania wiejskiego sołectwa
Chwaszczyno z dnia 12.04.2016 roku wnoszę o realizację przedsięwzięć przewidzianych do

finansowania w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Chwaszczyno.
Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego wskazane przedsięwzięcia po zmianach brzmią:

1) Wykonanie placu zabaw oraz doposażenie istniejącego placu w Chwaszczynie oraz
wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania.
Koszt przedsięwzięcia: 27 049,67 zł

Uzasadnienie: Zadanie będzie służyło wszystkim mieszkańcom Chwaszczyna chcącym

aktywnie na świeżym powietrzu spędzić czas. Jednym z zadań gminy są sprawy związane

z kulturą fizyczną i turystyką w tym realizacja terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie konieczności
rozbudowy i dostosowania obiektów dla dzieci i młodzieży w poszczególnych sołectwach do
lokalnych działalności kulturalno – rekreacyjnych.
2) Zakup

minimum

6

kompletów

ubrań

specjalnych

(spodnie

+

kurtka)

wykorzystywanych do prowadzenia przez OSP w Chwaszczynie akcji ratowniczych
i gaśniczych.

Koszt przedsięwzięcia: 20 000 zł

Uzasadnienie: Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie sprawuje na terenie naszego

sołectwa ochronę przeciwpożarową , podejmując akcje ratownicze i gaśnicze w celu ochrony
życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi
lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Akcje te prowadzone są najczęściej w bardzo

trudnych warunkach, stwarzających realne zagrożenie dla ratowników. By strażacy mogli
bezpiecznie i swobodnie nieść pomoc potrzebującym, konieczne jest wyposażenie ich
w ubrania specjalne, spełniające stosowne wymogi dla tego rodzaju sprzętu.
Zgodnie

z

szacunkowymi

wyliczeniami,

przedstawionymi

przez

dystrybutora

firmy

„ROSENBAUER” dla ubrań specjalnych typu „FIRE MAX II”, przy zastosowaniu obniżonej

stawki 8% VAT (przysługującej jednostkom ochrony przeciwpożarowej do końca roku 2015),
za kwotę 20.000,00zł możliwy jest zakup do 8 kompletów.

W celu skorzystania

z powyższych warunków zakupu, umowę o dostawę umundurowania należy sporządzić

jeszcze przed końcem roku 2015. Zebranie wiejskie wyznaczono na 08.09.2015r. zatem
przyznanie wnioskowanych środków w tym

terminie prawdopodobnie pozwoli na

dochowanie kwestii formalnych.

Jeżeli podpisanie przedmiotowej umowy nastąpi dopiero w roku 2016, w związku
z planowaną zmianą stawki podatku VAT z 8% na 23%, za kwotę 20.000,00zł możliwy

będzie prawdopodobnie zakup do 7 kompletów ubrań specjalnych. Przedsięwzięcie jest

zgodne z głównymi kierunkami rozwoju gminy w zakresie rozwijania współpracy pomiędzy
mieszkańcami a instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Zadanie jest zgodne
z celami strategicznymi gminy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa mieszkańców.

3) Zakup materiałów wraz z montażem min. 6 progów zwalniających na gminnych
drogach publicznych na terenie sołectwa Chwaszczyno.
Koszt przedsięwzięcia: 18 000 zł

Uzasadnienie: Wnioskowane progi zostaną zamontowane na utwardzonych gminnych

drogach publicznych na terenie sołectwa Chwaszczyno. Na podstawie wniosków

mieszkańców na posiedzeniu rady sołeckiej zostaną wskazane lokalizacje poszczególnych
progów. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Chwaszczyna.
Realizacja

przedsięwzięcia

będzie

służyła

poprawie

bezpieczeństwa

mieszkańców

Chwaszczyna. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy w zakresie modernizacji
dróg i ciągów pieszych.

4) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu na cele kulturalno -rekreacyjno sportowe na terenie sołectwa Chwaszczyno.
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

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.

5) Zakup materiałów wraz z montażem 2 lamp oświetleniowych na ul. Norwida.
Koszt przedsięwzięcia: 10 000 zł

Uzasadnienie: Wykonanie oświetlenia przyczyni się przede wszystkim do poprawy

bezpieczeństwa. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy w zakresie sukcesywnego

uzbrajania w

infrastrukturę techniczną

terenów przeznaczonych

pod

budownictwo

mieszkaniowe oraz doświetlenie i monitorowanie miejsc najbardziej niebezpiecznych.

Zrealizowane zadanie własne gminy to planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg
znajdujących się na terenie gminy.

6) Wynajęcie min. 6 atrakcji dla dzieci podczas organizacji festynu z okazji Dnia
Dziecka na terenie ZSPiPG w Chwaszczynie.
Koszt przedsięwzięcia: 7 000 zł

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie ma celu między innymi prezentację lokalnych artystów

tworzących w języku kaszubskim, którzy kierują swoją ofertę dla najmłodszych. Jest
lokalnym

świętem

wszystkich

mieszkańców

Chwaszczyna.

Służy

poprawie

życia

mieszkańców poprzez umożliwienie udziału dzieci, młodzieży oraz innych mieszkańców

Chwaszczyna w spotkaniu o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Zadanie wpisuje się

w główne kierunki rozwoju jako pielęgnacja tradycji kaszubskich. Zadanie jest zgodne
z celami strategicznymi gminy w zakresie rozwijania tożsamości lokalnej mieszkańców gminy
kształtowanej wokoło tradycji kaszubskiej.

7) Zakup sprzętu i montaż 2 kamer monitoringu do zainstalowania na terenie
sołectwa Chwaszczyno.

Koszt przedsięwzięcia: 6 000 zł

Uzasadnienie: Wnioskowane kamery zostaną zamontowane w miejscach najbardziej

narażonych na uszkodzenia mienia na terenie sołectwa Chwaszczyno. Na posiedzeniu rady
sołeckiej zostaną wskazane lokalizacje poszczególnych kamer. Zadanie jest zgodne ze

Strategią Gminy w zakresie sukcesywnego uzbrajania w infrastrukturę techniczną terenów
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz doświetlenie i monitorowanie miejsc
najbardziej niebezpiecznych. Zrealizowane zadanie własne gminy to zapewnienie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

8) Dofinansowanie min. 2 wyjazdów dla mieszkańców Chwaszczyna w celu promocji
regionu

Kaszub

organizowanego

Koszt przedsięwzięcia: 6 000 zł

przez

KGW

Chwaszczyno.

Uzasadnienie:

Realizacja tego projektu mieści się w zadaniach gminy:

- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami,
- promocji gminy,

- rozwój tożsamości lokalnej mieszkańców gminy kształtowanej wokoło tradycji
kaszubskiej.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu promocję gminy Żukowo oraz promowanie
kaszubszczyzny. Poprzez udział we wspólnych wyjazdach mieszkańcy mogą aktywnie

uczestniczyć w promowaniu języka kaszubskiego oraz kultury kaszubskiej. Wyjazdy są

otwarte dla wszystkich chętnych osób, które chciałyby wziąć czynny udział w organizacji
wyjazdu i zaprezentować kulturę Kaszub.

9) Dofinansowanie organizacji Dożynek Parafialnych - VII Festynu Kaszubskiego na

terenie sołectwa Chwaszczyno, w szczególności wynajem sceny oraz oprawy
muzycznej.

Koszt przedsięwzięcia: 5 000 zł

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie ma celu przegląd dorobku lokalnych artystów tworzących
w języku kaszubskim. Jest lokalnym świętem wszystkich mieszkańców Chwaszczyna. Służy

poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału w spotkaniu o charakterze

kulturalnym. Zadanie wpisuje się w główne kierunki rozwoju jako pielęgnacja tradycji
kaszubskich. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy w zakresie rozwijania
tożsamości lokalnej mieszkańców gminy kształtowanej wokoło tradycji kaszubskiej.

10) Zakup materiałów wraz z montaż 1 lampy oświetleniowych na ul. Kuppera.
Koszt przedsięwzięcia: 5 000 zł

Uzasadnienie: Wykonanie oświetlenia przyczyni się przede wszystkim do poprawy

bezpieczeństwa. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy w zakresie sukcesywnego
uzbrajania w

infrastrukturę techniczną

terenów przeznaczonych

pod

budownictwo

mieszkaniowe oraz doświetlenie i monitorowanie miejsc najbardziej niebezpiecznych.

Zrealizowane zadanie własne gminy to planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg
znajdujących się na terenie gminy.

11) Organizacja i przeprowadzenie "Dnia Sportu" w ZPGiSP w Chwaszczynie - turniej
siatkówki plażowej. Zakup 2 słupków do siatki (montaż we własnym zakresie),
minimum 6 piłek do siatkówki plażowej, min. 12 medali i pucharów oraz min. 20
nagród rzeczowych.

Koszt przedsięwzięcia: 3 750 zł

Uzasadnienie: Przy szkole w Chwaszczynie powstaje boisko do siatkówki plażowej.

Brakuje tylko kilka elementów żeby zamknąć inwestycje (sprzęt techniczny - słupki do siatki).

Planujemy uroczyście otworzyć boisko na obchodach Dnia Sportu w czerwcu 2016r. Tego
dnia zostaną przeprowadzone rozgrywki siatkówki plażowej dla uczniów naszego sołectwa
i ich rodzin. Boisko z całym wyposażeniem będzie obiektem otwartym i dostępnym przez

cały sezon dla wszystkich mieszkańców Chwaszczyna i okolic. 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 mieszkańców Chwaszczyna.

12) Zakup materiałów oraz przeprowadzenie 4 warsztatów rękodzieła dla mieszkańców
Chwaszczyna organizowanych przez KGW Chwaszczyno.

Koszt przedsięwzięcia: 4 000 zł

Uzasadnienie: Realizacja tego projektu mieści się w zadaniach gminy:

- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami,

- rozwój tożsamości lokalnej mieszkańców gminy kształtowanej wokoło tradycji kaszubskiej.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu przywrócenie do życia zapomnianych technik

artystycznych, które na Kaszubach posiadają głębokie korzenie. Kultywowanie tradycji

ręcznego rzemiosła i kultury Kaszub. Projekt ma na celu zintegrowanie lokalnego
społeczeństwa poprzez udział w warsztatach grupowych oraz identyfikację z rdzenną kulturą
Kaszub.

13) Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leśnej.

Koszty związane z wykonaniem dokumentacji - koszt przygotowania projektu. Wkład
własny mieszkańców 2 000 zł na zakup map, koszty geodezyjne.
Koszt przedsięwzięcia: 4 000 zł

Uzasadnienie: Wykonanie projektu oświetlenia przyczyni się przede wszystkim do poprawy

bezpieczeństwa. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy w zakresie sukcesywnego
uzbrajania w

infrastrukturę techniczną

terenów przeznaczonych

pod

budownictwo

mieszkaniowe oraz doświetlenie i monitorowanie miejsc najbardziej niebezpiecznych.

Zrealizowane zadanie własne gminy to planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg
znajdujących się na terenie gminy.
14) Zakup

namiotu

cateringowego

6x3m

do

plenerowych przez mieszkańców Chwaszczyna.

wykorzystania

przy

imprezach

Koszt przedsięwzięcia: 3 500 zł

Uzasadnienie: Zakup będzie służył mieszkańcom przy okazji organizacji wydarzeń

lokalnych na terenie sołectwa Chwaszczyno o charakterze edukacyjnym, kulturalnym
i rozrywkowym. Pośrednio wpisuje się w zadania własne gminy w zakresie wspierania
i upowszechniania idei samorządowej oraz edukacji ekologicznej, propagowania działań

proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Służy poprawie życia mieszkańców

poprzez umożliwienie udziału dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Chwaszczyna w
spotkaniach integracyjnych o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym. Jest
zgodne ze Strategią Gminy Żukowo w zakresie integracji i wzrostu aktywności oraz
solidarności wzajemnej mieszkańców.

15) Zakup 5 drewnianych tablic informacyjnych do zamontowania na terenie sołectwa
Chwaszczyno. Montaż we własnym zakresie mieszkańców sołectwa.
Koszt przedsięwzięcia: 3 000 zł

Uzasadnienie: Aby w należyty sposób informować społeczeństwo o sprawach ważnych

niezbędne jest zapewnienie miejsc publikacji. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania własne

gminy m. in. w zakresie edukacji publicznej, wspierania i upowszechniania idei

samorządowej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest zgodne ze
Strategią Gminy Żukowo w zakresie integracji i wzrostu aktywności oraz solidarności
wzajemnej mieszkańców poprzez szeroki dostęp do informacji o ważnych wydarzeniach.

16) Zakup wraz z montażem 1 gabloty zamykanej o wymiarach min. 1 x 2 m do
zamontowania w centrum miejscowości Chwaszczyno.
Koszt przedsięwzięcia: 3 000 zł

Uzasadnienie: Aby w należyty sposób informować społeczeństwo o sprawach ważnych

niezbędne jest zapewnienie miejsc publikacji. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania własne
gminy m. in. w zakresie edukacji publicznej, wspierania i upowszechniania idei

samorządowej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest zgodne ze
Strategią Gminy Żukowo w zakresie integracji i wzrostu aktywności oraz solidarności
wzajemnej mieszkańców poprzez szeroki dostęp do informacji o ważnych wydarzeniach.

17) Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Noworocznego o Puchar Dyrektora Szkoły
w minisiatkówce chłopców. Zakup min. 30 sztuk medali, 3 statuetek i dyplomów,

min. 30 nagród rzeczowych, min. 1 tablica do pokazywania wyników, min. 1
numerator.

Koszt przedsięwzięcia: 1 850 zł

Uzasadnienie: Przeprowadzenie corocznego turnieju w mini siatkówce chłopców klas

IV,V,VI szkoły w Chwaszczynie. Środki finansowe potrzebne są na zakup sprzętu, nagród,
dyplomów oraz poczęstunku dla uczestników. Turniej ma na celu propagowanie uprawiania
sportu oraz zasad zdrowej rywalizacji wśród młodzieży. 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 dzieci i młodzież z Chwaszczyna.

18) Zakup 39 medali, statuetek i dyplomów, 20 nagród rzeczowych podczas organizacji

i przeprowadzenia Turnieju Mikołajkowego o Puchar Dyrektora Szkoły w mini
siatkówce dziewcząt.

Koszt przedsięwzięcia: 1 510 zł

Uzasadnienie: Zadanie ma na celu przeprowadzenie corocznego turnieju w mini

siatkówce dziewcząt klas IV,V,VI szkoły w Chwaszczynie. Środki finansowe potrzebne są na
zakup nagród oraz dyplomów dla uczestniczek. Turniej ma na celu propagowanie uprawiania

sportu oraz zasad zdrowej rywalizacji wśród młodzieży. 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.

19) Organizacja Rodzinnego Biegu Przełajowego w ramach Festynu z okazji Dnia

Dziecka organizowanego przez ZSPiPG w Chwaszczynie. Zakup min. 3 stoperów,
1 taśmy min. 100 metrowej do oznaczania trasy, min. 3 puchary okolicznościowe,
min. 20 upominków, 1 tusz do drukarki i 1 ryzy papieru kolorowego do dyplomów
i 3 ryz papieru do numerów startowych.
Koszt przedsięwzięcia: 1 380 zł

Uzasadnienie: W ramach zabawy na Festynie Rodzinnym organizowanym corocznie przy

ZPGiSP w Chwaszczynie z okazji Dnia Dziecka nauczyciele wychowania fizycznego
organizują bieg, którego uczestnikami są mieszkańcy Chwaszczyna i okolic. Fundusze
wydatkowane są na zakup nagród oraz

materiałów do zabezpieczenia

trasy

i oznakowania uczestników. Planowany jest zakup min. 3 stoperów, 1 taśmy min.
100metrowej do oznaczania trasy, min. 3 puchary okolicznościowe, min. 20 upominków,

1 tusz do drukarki i ryza papieru kolorowego do dyplomów i 3 ryzy papieru do numerów

startowych. 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 dzieci
i młodzież z Chwaszczyna.
20) Organizacja

i

przeprowadzenie

Turnieju

Młodzika

dla

uczniów

ZPGiSP

w Chwaszczynie. Zakup min. 6 pucharów i nagród rzeczowych dla minimum 30
uczestników.

Koszt przedsięwzięcia: 950 zł

Uzasadnienie: Środki zostaną wydatkowane na zakup min. 6 pucharów i nagród

rzeczowych dla minimum 30 uczestników. Szkoła w Chwaszczynie co roku organizuje turniej
siatkarski dla uczniów szkół gimnazjalnych naszej gminy. Ma ona na celu propagowanie
uprawiania sportu wśród młodzieży oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

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 dzieci i młodzież
z Chwaszczyna.

21) Organizacja i przeprowadzenie II Maratonu Piłki Siatkowej dla uczniów gimnazjum
w ZPGiSP w Chwaszczynie.

Koszt przedsięwzięcia: 840 zł

Uzasadnienie: Maraton Piłki Siatkowej odbywa się na początku roku szkolnego i trwa

całą noc. Polega na rywalizacji pomiędzy drużynami gimnazjalistów naszej szkoły. Celem

tego przedsięwzięcia jest propagowanie wśród młodzieży uprawiania sportu, poszerzania
zainteresowań a przede wszystkim integracja uczniów całego gimnazjum. Środki finansowe

potrzebne są na zakup nagród dla uczestników za udział w maratonie. 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 dzieci i młodzież z Chwaszczyna.

22) Organizacja min. 2 wydarzeń lokalnych na terenie sołectwa Chwaszczyno: akcja
sprzątania miejscowości i/lub obchody Święta Niepodległości 11-listopada,

w szczególności zakup i przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz organizacja
kuchni polowej.

Koszt przedsięwzięcia: 1 000 zł

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania własne gminy w zakresie

wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz edukacji ekologicznej, propagowania
działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Służy poprawie życia
mieszkańców

poprzez

umożliwienie

udziału

dzieci,

młodzieży

oraz

mieszkańców

Chwaszczyna w spotkaniu o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym. Jest
zgodne ze Strategią Gminy Żukowo w zakresie integracji i wzrostu aktywności oraz
solidarności wzajemnej mieszkańców.

23) Zakup materiałów i montaż 1 lampy na istniejącym słupie przy ul. Prusa
w Chwaszczynie.

Koszt przedsięwzięcia: 1 000 zł

Uzasadnienie: Wykonanie oświetlenia przyczyni się przede wszystkim do poprawy

bezpieczeństwa. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy w zakresie sukcesywnego
uzbrajania w

infrastrukturę techniczną

terenów przeznaczonych

pod

budownictwo

mieszkaniowe oraz doświetlenie i monitorowanie miejsc najbardziej niebezpiecznych.

Zrealizowane zadanie własne gminy to planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg
znajdujących się na terenie gminy.

24) Organizacja i przeprowadzenie II konkursu sołeckiego dla uczniów klas VI „Strefy
klimatyczne Ziemi". Zakup min. 3 nagród rzeczowych dla laureatów, min. 15
upominków dla uczestników.

Koszt przedsięwzięcia: 400 zł

Uzasadnienie: Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI szkół podstawowych

naszego sołectwa. Ma na celu propagowanie wśród młodzieży wiedzy przyrodniczej,

biologicznej i geograficznej a także kształtowanie umiejętności współzawodnictwa między

uczniami. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania własne gminy w zakresie edukacji
ekologicznej, propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie poprawy stanu
środowiska

przyrodniczego

oraz

doprowadzenie

systemu

edukacji

do

poziomu

umożliwiającego przejście do rozwoju opartego na wiedzy. Środki finansowe wydatkowane

zostaną na zakup nagród oraz dyplomów dla laureatów, upominków dla uczestników
konkursu.

25) Dofinansowanie zakupu sceny modułowej wraz z dostawą oraz wszystkimi
kosztami związanymi z realizacją tego zadania.
Koszt przedsięwzięcia: 2 100 zł

Scena będzie wykorzystywana do występów dzieci, młodzieży szkolnej oraz grup
mieszkańców działających na rzecz promocji Gminy Żukowo na różnego rodzaju imprezach
o zasięgu szkolnym oraz lokalnym. Scena będzie stanowiła wyposażenie szkoły i jest

niezbędna do przeprowadzania pokazów, występów czy prezentacji dokonań i umiejętności
uczniów szkoły. Do tej pory sołectwo nie dysponowało profesjonalną sceną co w znacznym
stopniu obniżało komfort pracy uczniów, nauczycieli czy grup mieszkańców działających

m. in. w Kole Gospodyń Wiejskich. Scena powinna być zbudowana z modułów, które można
komponować na wiele sposobów, w zależności od potrzeb i warunków. Zakup sceny będzie
służyło umacnianiu rangi przedsięwzięć kulturalnych. Wpłynie pozytywnie na planowane

kierunki rozwoju m. in. rozwijanie działalności kulturalnej. Przedsięwzięcie jest zgodne ze

„Strategią Rozwoju Gminy Żukowo do roku 2025” w zakresie rozwoju lokalnej oferty
kulturalnej (cel strategiczny 2. „Rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury wraz z promocją
gminy”) oraz wspierania inicjatyw społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych (cel

strategiczny 5. Poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost partycypacji społecznej).

Zgodnie z „Planem Odnowy Miejscowości Chwaszczyno” przedsięwzięcie jest zgodne w
zakresie „Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów publicznych pełniących

funkcje kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury” oraz „Zakupu towarów
służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych
oraz tradycyjnych zawodów”.

Chwaszczyno, 12 kwietnia 2016 roku

