Sprawozdanie finansowe Rady Sołeckiej za 2014 rok
od 18.03.2014 r. do 12.03.2015 r.
Rada Sołecka w okresie sprawozdawczym odbyła 6 spotkań,
na których omawiano działalność rady w zakresie realizacji
założeń

planu

pracy

uchwalonego

na

zebraniu

sprawozdawczym w dniu 18.03.2014 roku.
Rada Sołecka posiada dwa źródła pozyskiwania środków
finansowych, a mianowicie:
I.

Wyodrębnione środki finansowe w budżecie Gminy
obliczone według ilości mieszkańców wsi Chwaszczyna
co stanowi kwotę 28.385,60 zł.
W dniu 18.03.2014 roku na zebraniu wiejskim kwota ta
została podzielona przez mieszkańców będących na
zebraniu w następujący sposób:
1) Zakup niezbędnego wyposażenia dla zapewnienia
gotowości bojowej OSP poprzez dofinansowanie
zakupu wozu strażackiego dla OSP Chwaszczyno –
koszt przedsięwzięcia 10.000,00 zł ;

2) Realizacja

inwestycji

polegających

na

poprawie

bezpieczeństwa komunikacyjnego w rejonie ulic Polnej
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i Rewerenda poprzez zakup i montaż dwóch progów
spowalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem
pionowym i dokumentacją – 6.000,00 zł ;
3) Dofinansowanie wynajęcia 4 atrakcji dla dzieci podczas
organizacji „Dnia Dziecka” na terenie szkoły w
Chwaszczynie – 3.385,60 zł ;
4) Dofinansowanie wynajmu sceny oraz oprawy muzycznej
podczas organizacji V festynu kaszubskiego na terenie
Chwaszczyna – 3.000,00 zł ;
5) Dofinansowanie trzech wyjazdów mieszkańców, którzy
brali

czynny

udział

w

występach

artystycznych

promujących kulturę Kaszub oraz promocję Gminy
Żukowo.
a) W ogólnopolskim zjeździe Kół Gospodyń
Wiejskich w Licheniu – 1.000,00 zł ,
b) W Lubocheńskim Festiwalu Masła na terenie
Gminy Lubochna – 1.000,00 zł ,
c) W Śląskim Świecie Pieśni w miejscowości
Zagrodno na Dolnym Śląsku – 1.000,00 zł.
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6) Realizacja przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej,
sportu i promocji Gminy poprzez finansowanie przejazdu
mieszkańców Chwaszczyna, którzy brali czynny udział w
rozgrywkach

sportowych

organizowanych

przez

Pomorski Związek Piłki Nożnej na terenie Województwa
Pomorskiego – 3.000,00 zł.

Łączna kwota - 28.385,60 zł .

II. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
Corocznie otrzymujemy z tytułu giełdy samochodowej w
Chwaszczynie od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
w Żukowie pewną kwotę środków finansowych, która w 2014
roku wynosiła 30.957,11 zł. Kwotę tę przeznaczono na:
10.000,00 zł Dotacja

na

zakup

samochodu

dla

OSP

Chwaszczyno ;
8.999,91 zł

Budowa

sieci

monitoringu

ul.

Gdyńska

w Chwaszczynie przy placu siłowni ;
607,00 zł

Przekazano

do

Budżetu

Publicznego
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Gimnazjum

i

Szkoły

Podstawowej

w Chwaszczynie na zakup biletów dla uczniów
i

opiekunów

do

Europejskiego

Centrum

Solidarności ;
500,00 zł

Planowano przeznaczyć na zakup tablicy
informacyjnej – zakup nie został zrealizowany ;

500,00 zł

Planowano przeznaczyć na zakup kwiatów
i zniczy mających na celu poprawę estetyki wsi
wokół pomnika w centrum wsi - plan ten nie
został zrealizowany, ponieważ Pan Henryk
Lotkowski zasponsorował kwiaty, natomiast
usługę wykonała moja żona za co bardzo
serdecznie dziękujemy.

10.000,00 zł Planowano
pomnika

przeznaczyć
Pamięci

na

Polaków

odnowienie
z

Gromady

Chwaszczyno poległych i pomordowanych
przez
Zadanie

hitlerowców
nie

w

latach

zrealizowano

ze

1939-1945.
względów

formalnych. Obelisk znajduje się na gruncie
należącym do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad oddział Gdańsk.
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Środki z GS na 2014 rok :

30.957,11 zł

Wydatkowano:

19.606,91 zł

Pozostała rezerwa na 2015 rok

11.350,20 zł

W 2014 roku Chwaszczyno z przydziału Gminnego otrzymało
1850 sztuk płyt JUMBO, które zostały ułożone na ulicach w
następujących ilościach :
Ul. Kaszubska Droga

850 sztuk,

Ul. Sambora I

300 sztuk,

Ul. Mickiewicza

300 sztuk + 500 sztuk
Firma

Polgravel

–

żwirownia ,
Ul. Rewerenda

287 sztuk mieszkańcy.
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