
                                                                                                              28.07.2020 
 

Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego 
za rok 2019 

 
Na podstawie Statutu Sołectwa Czarnego Lasu uchwalonego Uchwałą Rady 
Miejskiej 99/2015 z dnia 25 lutego 2015  
 
§ 14. Do zadań zebrania wiejskiego należy: 
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań sołtysa z realizacji  
funduszu sołeckiego, jeśli został wyodrębniony w budżecie gminy 
 
§ 15.  Do zadań sołtysa należy: 
e) informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich ważniejszych sprawach  
i zdawanie sprawozdań przed zebraniem wiejskim, 
l) w przypadku funduszu sołeckiego realizacja i wykonywanie procedur.  
 
 
oraz w oparciu o niżej wymienione postanowienia  i Uchwały Zebrań Wiejskich: 
 
 
1.                                              UCHWAŁA 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. 
 
Na podstawie § 7 Statutu Sołectwa Czarny Las Zebranie Wiejskie uchwala co 
następuje: 
 

§ 1 
 
Kwotę funduszu sołeckiego 35.623,65  dla wsi Czarny Las do realizacji w 2019 r. 
przeznacza się na : 
 
                                                          WNIOSEK                                      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:                                          
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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 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Czarny Las, który jest 
zobowiązany przekazać wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego do 
Burmistrza Miasta  i Gminy Grodzisk Maz.  do dnia 30 września 2018 r. 
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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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Postanowienie Zebrania Wiejskiego z 24 stycznia 2019 w sprawie zmiany  
    tematyki, miejsc i terminów warsztatów wyjazdowych. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.                                                      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:          
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*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 
================================================================ 
 
Fundusz sołecki w roku 2019 w sumie 35.623,58 zł został wykorzystany w  
100 %. 
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Przyznany fundusz  w kwocie 35.623,58 zł  wydatkowano w  następujący 
sposób:  
 
Ad. Wniosku pkt. 1  Przedsięwzięcie z zakresu ochrony zdrowia i kultury 
fizycznej, 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 
 
Zakupiono na plac zabaw urządzenia : tai chi, drabinka do rozciągania i komplet 
pedałów do ławki.. ławkę mam otrzymać z Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
 
Ad. Wniosku pkt. 2 a  Przedsięwzięcie w postaci szkoleń z ochrony zdrowia  
bezpieczeństwa obywateli szacunkowo 
      
Sprawozdanie   z przedsięwzięcia  sołeckiego zwiększania bezpieczeństwa 
mieszkańców Bezpieczna Kobieta  2019 
 
Sołectwo Czarny Las organizuje coroczne przedsięwzięcia sołeckie polegające na 
zwiększaniu bezpieczeństwa mieszkańców Czarnego Lasu. Przedsięwzięcia 
prowadzone są  sukcesywnie od lat, a na które składają się cykliczne, coroczne 
szkolenia medyczne z pierwszej pomocy dla dorosłych i dla dzieci, szkolenia 
medyczne z pierwszej pomocy rozszerzone dla dorosłych, uczestników 
wcześniejszych szkoleń, szkolenie z zachowań w sytuacjach ekstremalnych – 
zagrożenie terrorystyczne, zakładnicze, pożaru w budynkach wielkogabarytowych.  
Kolejnym przedsięwzięciem z tego cyklu było szkolenie z zakresu Bezpieczna 
Kobieta. Szkolenie składało się z dwóch części w dniach 09.03 2019 i 24.03.2019 w 
sali konferencyjnej Centrum Kultury i Świetlicy w Kozerkach. 
 
Szkolenie zawierało obszerna część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne, polegające 
na oswobodzeniu się od napastnika przy użyciu tylko minimalnej siły dłoni w tym 
nadgarstków oraz zastosowania chwytów osłabiających napastnika przy użyciu 
punktów wrażliwych u osoby atakującej. 
 
Cześć teoretyczna polegała na położeniu silnego nacisku jak kobieta ma się 
zachować w sytuacji codziennej – ulica, winda, supermarket, gdzie w ogóle nie  
powinna się znajdywać i jakie wyposażenie jej torebki może się przydać do obrony. 
 
Wystąpiono o kilka ofert z dziedziny szkolenia Bezpieczna Kobieta i uzyskano cztery:  
z Mazowieckiego Klubu Sportowego Nikobushi elementy karate, z Krav  Maga 
Mazovia,  Grafit Grodzisk Mazowiecki z elementami kicboksingu oraz Altum Polska z 
technikami połączonymi  w tym krav maga, aikido i karate oraz używania technik w 
służbach specjalnych. Wybrano firmę Altum. 
 
Firma Altum Polska i Centrum Strzelectwa Taktycznego Maciej Klukowski zajmuje się 
szeroko rozumianym zagadnieniem bezpieczeństwa.  
 
Maciej Klukowski  jest weteranem misji zagranicznych w Afganistanie. Był m.inn 
- żołnierzem w pułku specjalnym w Lublińcu                                                                     
- funkcjonariuszem w  samodzielnym plutonie antyterrorystycznym  Portu  Lotniczego 
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Bagiat Moskalew zajmuje się sportem Aikido od ok 15 lat, a od 11 lat prowadzi zajęcia 
samodzielnie, aktualnie od wielu lat prowadzi swoją szkołę Aikido na warszawskim 
Ursynowie, gdzie uczęszczają zarówno dorośli jak też dzieci. 

Ad.  Wniosku pkt. 2 b Pikniki okolicznościowe: 
 
1/ Otwarte rodzinne spotkanie Rady Sołeckiej z pieczonymi kiełbaskami i   
    koszyczkowym mieszkańców. 
 
2/. Nasze Wsie Nasza Dumą 
 

Stoisko techniczne 
Sołectwa 

Czarny  Las 
MY rozdajemy pieniądze 

Zapraszamy na występy naszych mieszkańców na scenie. 

3/ Piknik – Święto Ziemniaka 

Ad.  Wniosku pkt. 2 c . 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: 
 

1/ Sprawozdanie z warsztatów w Muzeum Narodowym, wizyty studyjnej na PGE 
Narodowym i warsztatach tworzenia czekolady w Manufakturze Czekolady 
w dniu 16.03.2019 

 
Przedsięwzięcie sołeckie składało się z trzech etapów.  
 
Pierwszym było uczestnictwo w warsztatach w Muzeum Narodowym. 
Uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy : dorośli, dzieci w grupie IV-VIII i dzieci w 
grupie I- III. 
Dorośli  zwiedzali Muzeum Narodowe z przewodnikiem wg specjalnego klucza tj, 
„Arcydzieła Muzeum Narodowego”. tj zapoznanie się dziełami : Botticellego, 
Canaletta, Mehofera, Gierymskiego, Malczewskiego, Siemiradzkiego  i Matejki.     
Dzieci w grupie IV-VIII otrzymały  karty pracy i zwiedzały Muzeum z następnym 
przewodnikiem wg tematu „Muzealne Przeboje”. Natomiast najmłodsze dzieci ze 
swoim trzecim przewodnikiem odkrywały malarstwo w Muzeum wg hasła „ W 
Malarskiej Pracowni”. 
 
Następnym etapem przedsięwzięcia było zapoznanie się PGE Narodowym  
- poznanie od podszewki zaplecza stadionu, wykonania murawy na nim, sali dla 
dziennikarzy, business clubu, sali gdzie odbywają się konferencje prasowe z 
piłkarzami, szatni dla kadry narodowej, w której można było dotknąć oryginalnych 
koszulek naszych zawodników, kompleksu łazienkowo-rehabilitacyjnego oraz sali dla 
VIPów z żyrandolem za 300.000,00 zł wg projektu Ewy Minge z kryształków         6/10   



Sworowskiego, ale bez możliwości oglądania meczu na stadionie a tylko na 
telewizorze, za to z możliwością pełnej gamy drinków i delikatesowej konsumpcji. 
Można było też posiedzieć na ławce rezerwowych. 
 
Trzeci etap obejmował warsztaty robienia tabliczek czekolady, samodzielnego 
układania jej kompozycji i dodawania do zawartości ingrediencji wg własnego smaku 
oraz uczestniczeniu w interaktywnym wykładzie o powstawaniu i historii czekolady 
począwszy od zasadzenia drzewa kakaowego, ręcznego zapylania kwiatów, obróbki 
owoców aż do uzyskania masy czekoladowej, jej temperowania i tworzenia z niej 
wyrobów. 
 
Ewa Błońska, Sołtys 
 
P. S. W załączeniu przykład z  warsztatów dla dzieci I – III.  
Mam nadzieję, że Urząd Gminy będzie wiedział  jaki obraz z Muzeum Narodowego 
jest przedstawiony. 
 
2/ Sprawozdanie z wyjazdu do Kozłówki i Lublina w dniu 25.05.2019 

 
Uczestnicy wyjazdu do Kozłówki i Lublina zapoznali się i zwiedzili z przewodnikiem 
Pałac w Kozłówce, powozownie i jedyne w Polsce Muzeum Socrealizmu  oraz wzięli 
udział w warsztatach: 
 
- dorośli  - Herbatka u Hrabiostwa - dawne zwyczaje, moda, zachowania przy stole, 
obyczaje i  rozrywki XIX wieczne 
- dzieci – warsztaty z architektury. W załączeniu losowo wybrane prace dzieci z 
warsztatów 
 
Lublin zwiedzany był z przewodnikiem pod hasłem” Smaki Lublina”’ . Dowiedziano 
się o najbardziej charakterystycznych potrawach ludności zamieszkałej w Lublinie, a 
wiec Polakach, Żydach, Ormianach, Ukraińcach. Poznano odmienności kulturowe 
tych narodowości. Nauczono się jak robić cebularze, jedną z najbardziej znanych 
potraw w Lublinie. Można było je też degustować. 
Zwiedzono też podziemia dawnego klasztoru, przemienionego na Browar Perła 
,działający od 1844 roku a obecnie już tylko jako centrum edukacyjno-
wystawiennicze 
  
Podczas podróży powrotnej   przeprowadzony został konkurs dla dzieci oraz 
dorosłych z nabytej wiedzy. Drobne nagrody od sponsora                                      
- Mazowieckiego Klubu Karate Tradycyjnego. 
 
Ewa Błońska, Sołtys 
 
 
3/   Sprawozdanie z edukacyjnego wyjazdu do Ziołowego Zakątka z dnia 
15.06.2019 

 
Uczestnicy wyjazdu w drodze na Podlasie odbyli krótką lekcje historii zwiedzając z 
przewodnikiem Drohiczyn i Grabarkę.                                                                     7/10 
 



Poznano historie Drohiczyna. To historyczna stolica Podlasia.  Zwiedzono kościół 
barokowy archikatedralny, kościół franciszkański  i cerkiew prawosławną. 
Grabarka to góra położona obok wsi o tej samej nazwie w województwie podlaskim, Jest 
najważniejszym miejscem kultu religijnego wyznawców  
prawosławia w Polsce. 

Głównym celem wyjazdu były lekcje edukacyjne i warsztaty w Ośrodku Edukacji 
Przyrodniczej  w największym Podlaskim Ogrodzie Botanicznym. Podlaski Ogród 
Ziołowy od 2011 posiada status Ogrodu Botanicznego. Posiada on około 1000 
gatunków roślin i największa kolekcję roślin leczniczych oraz aromaterapeutycznych. 
Ogród otulony jest pięknym lasem co pozwala uprawiać rośliny leśne w naturalnych 
najlepszych dla nich warunkach. Na powierzchni 15 ha można znaleźć wiele rzadkich 
roślin. 
Zadaniem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej jest przekazanie wiedzy na temat 
bogactwa przyrodniczego Podlasia, tradycji zielarskich i zrównoważonego rozwoju. 
Ośrodek ma do dyspozycji ogród botaniczny z kolekcją roślin użytkowych, 
gospodarstwo ekologiczne, las, staw oraz laboratorium wyposażone w nowoczesny 
sprzęt. Zajmuje się propagowaniem wiedzy zielarskiej, stara się zachować wiedzę o 
tradycji i zwyczajach tej dziedziny. To  tradycja i powrót do korzeni.  

Zioła są bardzo bliskie człowiekowi, a dla ludzi mieszkających na wsi po prostu 
„swojskie”. Tradycja zielarska w tym regionie jest bardzo długa, rdzenni mieszkańcy 
Podlasia od pokoleń zbierają rośliny lecznicze, korzystając z ich dobrodziejstwa i 
prozdrowotnych właściwości. 

Program edukacyjny skierowany był do emerytów, rodziców i dzieci. Uczestnicy 
wizyty w Ziołowym Zakątku mogli zdobyć wiedzę z zakresu ochrony środowiska, 
ekologii, anatomii i fizjologii roślin, ekologii stawu i lasu, roślin użytkowych. Podczas 
pobytu uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem gospodarstwa 
ekologicznego, zwiedzić Podlaski Ogród Botaniczny, w którym zgromadzona jest 
kolekcja praktycznie całej flory Polski, poznać chronione rośliny  i dziko rosnące 
gatunki jadalne, jak również rośliny barwierskie, trujące czy przyprawowe. 

Mieszkańcy Czarnego Lasu odbyli warsztaty i zajęcia edukacyjne w rodzinnej 
atmosferze, ale też były warsztaty oddzielnie dla dorosłych i dla dzieci. 

Zwiedziliśmy Ogród z przewodnikiem, lekcję teoretyczną oraz praktyczną o 
zastosowaniu ziół w wielu dziedzinach życia ze szczególnym uwzględnieniem ziół 
leczniczych i zwrócenie uwagi na pospolite zioła trujące. Odbyliśmy warsztaty gdzie 
własnoręcznie wykonywaliśmy mieszanki herbat owocowo - ziołowo-kwiatowych, 
oraz esencje do nalewek zdrowotnych.                                                                 8/11 
Dzieci poza zwiedzaniem Ogrodu Botanicznego i lekcji jak rozpoznać w lesie czy na 
łące rośliny trujące oraz jakie właściwości maja zioła lecznicze poznały  warstwową 
budowę lasu (rośliny rosnące w poszczególnych warstwach),dziko rosnące rośliny 
jadalne, rośliny chronione (pojęcie: roślina chroniona, ochrona całkowita, ochrona 
częściowa) oraz owady społeczne na przykładzie mrówek (budowa mrowiska, 
zachowanie mrówek, wzajemne relacje). Poznały funkcjonowanie gospodarstwa 
ekologicznego, odwiedziły zagrodę ze zwierzętami. Miały też zajęcia laboratoryjne – 
obserwacje mikroskopowe preparatów stałych. Uczestniczyły w warsztatach 
zielarskich i wykonały własnoręcznie mieszanki herbatek ziołowo-owocowych.   
Można było zdegustować zupę pokrzywową i sorbet żołędziowo –mniszkowy oraz 
piwo perzowe .                                                                                                     8/10 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grabarka_(gmina_Nurzec-Stacja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grabarka_(gmina_Nurzec-Stacja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie


Podczas tego wyjazdu zdobyliśmy bardzo obszerną wiedzę, która teraz wymaga 
utrwalenia i zapamiętania no i  oczywiści stosowania jej w życiu codziennym. 
 
Ewa Błońska, Sołtys 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4/ Sprawozdanie z wyjazdowego przedsięwzięcia sołeckiego do Krzyżtoporu 
i Kurozwęk w dniu 7 września 2019  
 
Wyjazd nastąpił w ramach nagrody dla dzieci i rodziców za wolontariat przy  
sprzątaniu Czarnego Lasu . Sprawą kontaktem ze szkołą i wolontariatem dzieci  
zajmują się członkinie Rady Sołeckiej Magdalena Mandelska i Ewa Szelągowska- 
Kalman. 
 
Zarówno w Krzyżtoporze jak i Kurozwękach uczestnicy podczas zwiedzania 
siedemnasto i czternasto wiecznych obiektów otrzymali potężną dawkę lekcji historii.  
 
Jednak wyjazd obejmował,  nie tylko, edukację historycznej, a także przyrodniczo – 
ekologiczną. 
Podczas bizon-safari  i zwiedzaniu Mini ZOO  można było zdobyć wiedzę w jedynym 
takim ośrodku w Polsce na temat życia, zwyczajów i hodowli bizonów 
amerykańskich. 
 
Labirynt kukurydziany i bukowy rozwinął orientacje przestrzenną i umiejętność 
radzenia sobie w trudnych okolicznościach.  
Mieszkanki Czarnego Lasu wykonały własnoręcznie i przygotowały dla dzieci 
niespodziankę w postaci skarbu, które dzieci znalazły w lochach pałacu. 

 
Ewa Błońska  
Sołtys 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4./ 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 
 
Zakupiono gadżety – promujace Sołectwo, przeznaczone na promocje Ksiązki „Od 
Czarnolesia do Czarnego Lasu” takie jak: bransoletki przetrwania, pluszaki i worki 
intteraktywne do malowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             9/10 
 



Rozliczenie finansowe 
 

1. Przedsięwzięcie w postaci szkoleń z ochrony  drowia i bezpieczeństwa obywateli   3.000,00     
Bezpieczna Kobieta 9 i 23 .03.2019  
 - Trenerzy                                                                          1.230,00 
-  ubezpieczenie, kawa, ciastka                                           134,25      
Zostało                                                                                1.635,75    
 
2. Urządzenia na plac zabaw                                         9.000,00 
    Drabinka, tai-chi, pedały                                            7.826,00                                                                            
  Zostało                                                                              1.174,00     
                                                                                                                          
 3. Pikniki                                                                           3.623,65 
    Zostało                                                                           3.623,65 
 
 4. Wyjazdy                                                                       20.000,00                 
* Czekolada 16.03.2019             - 743,00  3.558,00      2.815,00 
  -Autobus                                                                               800,00      
  -PGE Narodowy                          -743,00 zwrot                743,00    
 - Muzeum Narodowe                                                          610,00                   
  -Warsztaty czekolady                                                      1.365,00  
 - ubezpieczenie                                                                      40,00    
 
* Lublin i Kozłówka                                                             4.691,18                                                         
Ubezpieczenia                                                                           40,00 
Kozłówka                                                                              1.091,00 
Lublin                                                                                      985,00                                                                          
Autokar                                                                                2.575,80 
 
* ZZ                                                                                       5.076,81                                                         
Książki                                                                                        96,81 
Ubezpieczenie                                                                         40,00 
ZZ                                                                                           1.960,00 
Autokar                                                                                 2.980,00 
                                
*Krzyżtopór i Kurozwęki                                                   5.681,81                          
  Autokar                                                                               2.575,80 
  Ubezpieczenie                                                                          45,00 
  Krzyztopór                                                                              413,00 
  Kurozwęki                                                                            2.448,00   
  kamienie 54 + chłopcy 65 =200,00                                     200,00 
    Razem                                                                              18.264,80                                             
                                         Zostało                                        1.735,20    
                         
Razem zostało                                                                    8.168,60 
Szkolenie                                                                             1.635,75    
Fitness                                                                                 1.174,00      
Piknik                                                                                   3.623,65          
Wyjazdy                                                                               1.735,20     
  
Blaszak                                                                                5.600,00    
gadżety                                                                               2.568,80                                                    10/10 


