
Zńącznik do Uchwały nt 110912016 Zębtartia Wiejskiego Sołectwa Niwnica z dńa 27 wrzęśnia
2016r.

Przedsięwzięcie nr 1:

Przedsięwzięcie nr 1: pfl. ,, Zagospodarowanie miejsca rekreacji w centrum wsi Niwnica''
wartość 15000,00 zł:
ZagosPodatowanie miejsca rekreacji ( teren zielony w centrum wsi Niwnica), polegające na
usłudze brŃowania, zakupie roślin, zakupie koszy na śmieci, i innych do wykbnanlu i".".ru
zielonego.

uzasadnienie celowości:

Teren zielonY znajduję się w Centrum Wsi i jest zaniedb*y, pragniemy aby stał się wizytówką
wsi i równoczeŚnie miejscem do spotkań i integracji mieszkańców. W roku 2Ó16 zostń*ytorru.r}
Projekt oraz zostń zagospodarowany jeden odcinek pasa zieleni. Cieszy się Ór, duią
PoPulamoŚcią, gdyż możma spędzić tam miło czas , gl:ając w szachy, usiąść naławeczce, spotkad
znajomYch dzięki temu zwiększa się integracja mieszkańców i zmienił Śię teren pod względem
estetyki tego miejsca.
W roku 2017 Pragniemy realizować kolejne odciŃi tego pasa, poprzezdokonanie nasadzęńroślin
zgodnie z Projektem, wybrukowanie, odwodnienie tęrenu, zakupie koszy na śmieci. Dzięki temu
działariu centrum naszej wsi pięknieje i staje się funkcjonalne dla miesztńców i odwiedzających
na gości.

Przedsięw zięcie nr 2:

Przedsięwzięcie Nr 2 pn . ,,Zakup sprzętuo'wartość 10600107zł

1. Zakup namiotu biesiadnego - kwota: 2000 zŁ
2, ZakuP Piły spalinowej dla potrzeb sołectwa /wyposazenie świetlicy/ - kwota:3000 zł
3. ZakuP konstrukcji stalowej na boisko do magazynowania zestawów biesiadn}ch

- kwota: 3000 zł -}

4. Bieżąceutrzymanie Świetlicy - zakup drobnych artkułów na wyposażenie świetlicy _
kwota: 2600,07 zł

uzasadnienie celowości :

W roku 2017 Niwnica będzie gospodarzem Dożynek Gminnych do tego celu potrzebujemy
zakuPiĆ namiot biesiadny, garaż lkonstrukcje stalową/ do magazy.ro-loiu ławek i stołów
biesiadnYch, gdlż nie posiadamy świetlicy wiejskiej i ten sprzęt Ź.,uja.r.j" się w garazach oSp,
Przez co utrudnia Pracę strażakom. Namiot będzie również wykorzystyw*y Óo organizacji
wszystkich irnprez plenerowych we wsi Niwnica.
Piłę sPalinową do zapewnienia bezpleczeństwa mieszkańców podczas usuwania powalonych
drzew - będzie ona wypostżeńem świetlicy wiejskiej. Natomiast zakup na świetl-icę wiejską
drobnych artykułów zwiryane będą z or ganizacjądożynek gminnych.


