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                                     S K A R G A        
 
 
Dotyczy:  realizacja funduszu sołeckiego – Wniosek z dn.06.09.2013 pkt. 3 
 
 
Uprzejmie informuję, iż z nieznanych nam przyczyn wniosek z dnia 28 kwietnia 
i monit przyspieszający go z dnia  06.06.2014  jest przetrzymywany w Urzędzie 
Gminy i nierealizowany, podczas gdy wnioski innych  Sołectw są przez niego 
realizowane w normalnej kolejności. 
Powód  omijania i nierealizowania zakupu z funduszu sołeckiego wniosku 
mieszkańców Czarnego Lasu jest karygodny. Prosimy w trybie bardzo pilnym o 
realizację wniosku Sołectwa, jak również wyjaśnienia mieszkańcom powodu 
opieszałości i niechęci traktowania ich wniosku  przez osoby odpowiedzialne 
za jego realizację.  
 
 
 
                                        Monit z dnia 06.06.2014 
  
Pnownie  uprzejmie proszę o przyspieszenie zakupu : 
 
- 2 szt drewnianych wiat/altan 
- 2 szt drewnianych stołów  z ławami na stałe zamontowanych pod wiatami 
 -1 szt stół do tenisa  
 
Zgodnie z Wnioskiem o przeznaczeniu funduszu sołeckiego z dn. 6.09.2013 pkt. 3, 
oraz Uchwałą Zebrania Wiejskiego nr 1 pkt.3 z dnia 05.09.2013,  
Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej, czyli dalsze urządzenie i wyposażenie 
placu zabaw i placu sołeckiego  
Suma 12.310,39 PLN. 
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Wystąpienie Sołectwa o zakup przedmiotowego wyposażenia nastąpiło w dniu 
28.04.2014. Z naszych informacji wynika, że do tej pory nic się nie dzieje  w tej 
sprawie,  a brak współpracy i przepychanki pomiędzy wydziałami 
odpowiedzialnymi za realizację tego projektu bardzo przeszkadza w pracy 
społecznej Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz nie wpływa pozytywnie na 
oczekiwania mieszkańców Czarnego Lasu. 
 
Do chwili obecnej wszystkie spotkania z Burmistrzem i Zebrania Wiejskie 
mieszkańców naszego Sołectwa odbywały się z braku odpowiedniego miejsca w 
Urzędzie Gminy, co utrudniało obecność i zmniejszało frekwencje uczestników 
spotkań Czarnego Lasu. 
W tym roku planujemy Zebranie Wiejskie w początkach sierpnia i do tego czasu 
uprzejmie prosimy o realizacje zakupu wiat, ław i stołów, co pozwoli na 
zorganizowanie spotkania wreszcie w Czarnym Lesie. 
 
 
 
Przed montażem i zakupem w/w sprzętu bardzo proszę o jak najszybsze wykonanie 
podłoża placu zabaw, tak aby było bezpieczne i nie zagrażało bezpieczeństwu 
mieszkańców. Na wniosek Inwestora Gminy Grodzisk Mazowiecki sposób wykonania 
podłoża zgodnie z normą PN-EN 1177 określił w Dokumentacji Projektowej 
projektant w czerwcu 2013. 
 
 
 
 
Z poważaniem 
 
 
 
Ewa Błońska                                                     Marcin Macher 
Sołtys                                                                Rada Sołecka 
 
 
 
 
 


