
  UCHWAŁA Nr 5/ 2019 
Zebrania Wiejskiego 

Mieszkańców Sołectwa Czarny Las 
z dnia 05.09.2019r. 

W sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim. 
 
Na podstawie § 7 Statutu Sołectwa Czarny Las Zebranie Wiejskie uchwala co następuje: 
 
Zmienia się  UCHWAŁĘ Nr 4/2018 Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Sołectwa Czarny Las 
z dnia 06.09.2018. W sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą o 
funduszu sołeckim  w kwocie    35.623,58 zł 
 
1. Przedsięwzięcie z zakresu ochrony zdrowia i kultury fizycznej                            9.000,00 
    polegające na zakupie wraz z dostawą i montażem  
    urządzeń wzmacniających mięśnie, stawy, kręgosłup  
    Takie jak drabinka, tai-chi, elementy street work out, ławka z pedałami 
 
2. Przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne, kultury fizycznej,     
    w formie  szkoleń i warsztatów oraz wizyt studyjnych, połączonych  
    z konkursami i nagrodami. Przedsięwzięcia  wyjazdowe i stacjonarne,  
    polepszające byt mieszkańcom Czarnego Lasu  – rozszerzające ich  
    wiedzę i pozwalające na zdobywanie nowych umiejętności, być może  
    wykorzystanych w przyszłości zawodowo, takie jak: 
    Szacunkowa wycena                                                                                          26.623,58 
              
a/  Przedsięwzięcie w postaci szkoleń z ochrony zdrowia                          3.000,00 
     i bezpieczeństwa obywateli szacunkowo 
      
b/ Przedsięwzięcie  pobudzania aktywności obywatelskiej                        3.623,58 
    Festyn, Piknik okolicznościowy, edukacyjno ekologiczny  
    wraz z konkursami   szacunkowo w tym:    
     - materiały i nagrody  do   konkursów i promocji Sołectwa                    2.000,00 
     - produkty spożywcze i papiernicze, inne                                              1.123,68 
                                                               
c/ Przedsięwzięcia edukacyjno- kulturalno wyjazdowe                            20.000,00 
    jednodniowe bez z noclegów w tym szacunkowo:                                                                           
  
*Przedsięwzięcie  edukacyjne – przyroda – ekologia                                5.100,00 
  Biebrzański Park Narodowy/Drohiczyn-Grabarka                                    
  w tym autokar                                                                                           2.800,00 
  polisa    NW                                                                                                 54,00 
  pozostała kwota przewodnik , bilety wstępu                                             
 
*Przedsięwzięcie rodzinne o charakterze                                                 5.100,00 
  edukacyjnym i kulturowym    
  Krzyztopór - Baranów Sandomierski/Kurozwęki /Olsztyn - Nidzica                                       
  w tym autokar                                                                                         2.700,00 
  polisa NW                                                                                                   54,00 
  pozostałe koszty przewodnik i bilety wstępu 
 
*Przedsięwzięcie rodzinne o charakterze                                                 4.700,00 
  edukacyjnym i  kulturowym  
  Lublin - Kozłówka/Kalisz - Russów 
  w tym autokar                                                                                         2.800,00 
  polisa NW                                                                                                   54,00 
  pozostałe koszty przewodnik i bilety wstępu              
 
*Przedsięwzięcie rodzinne edukacyjno- kulturalne                                  5 100,00 
 Bydgoszcz/Płock -Włocławek/ Busko Zdrój –Pacanów 



 Tomaszów Maz/Piotrków Trybunalski 
 w tym autokar                                                                                          2 800,00 
 polisa NW                                                                                                    54,00 
 pozostałe koszty przewodnik, bilety wstępu 
 
 
 

§ 1 
 
Pozostała kwotę szacunkową funduszu sołeckiego dla wsi Czarny Las do realizacji w 
2019 r. przeznacza się po zrealizowaniu przedsięwzięcia sołeckiego z pkt.1 i pkt. 2 , 
wysokości   ca 8.000,00 zł a przeznacza się  na zakup garażu / blaszaka na działkę przy 
świetlicy oraz promocję Sołectwa w tym zakup gadżetów. 
 

Uzasadnienie 
Uzasadnieniem dla przyjęcia uchwały o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego jest 
możliwość sfinansowania potrzeb zgłoszonych i omówionych przez mieszkańców sołectwa 
Czarny Las podczas spotkania. Szczegółowo uzasadnienie przyjęcia uchwały znajduje się 
we wniosku, który jest integralną częścią uchwały. 
 
Uchwała podjęta jednogłośnie. 
 
 
 
 
 
 
Ewa Błońska 
Sołtys 


