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DoĘczy : zmiany przedsięwzięć w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Wójtowo

na rok 2019.

W oparciu o uchwałę zebrania Wiejskiego Sołecnva Wójtowo Nr. / 2019 z dnia 2V.O6.20L9r.

zwracam slę z wnioskiem do Pana Burmistrza o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do

realizacjiw ramach funduszu sołeckiego na 2019r.

Zgodnie z podjętą uchwałą przesunięto środki finansowe w zakresie :

1) wykonanie projektu odwodnienia ulicy Agrestowej i fVlalinowej - 6 00O zl
2) wt7konanie części oświetlenia ulic we wsi - 10 m0 zt

Zebran,ie wiejskie Sołectwa Wójtowo postanowiło przesunąć kwotę z pozycji wykonanie

części oświetlenia ulic we wsi - 10 00O zl w ramach funduszu sołeckiego na zadanie :

1) wykonanie projektu odwodnienia ulicy Agrestowej i Malinowej - 16,fiXl zł

Powyższa zmiana nie prowadzi do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale

budźetowej.

Z uwagi na terminy niezbędne do realizacji zadania uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako

priorytetowej"
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Dotyczy : zmiany przedsięwzięć w rarnach realizacjifunduszu sołeckiego Sołectwa Wójtowo na rok

2oL9.

W oparciu o uchwałę zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo Nr. l 2019 z dn?a 27.CI5.2019r.

zwracam się z wnioskiem do Pana Burmistrza o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do

realizacjl w ramach funduszu sołeckiego na 2019r.

Zgodnie z podjętą uchwałą ustalono przesunięto środkifinansowe w zakresie przeznaczenia

zaaszczędzonej w pozycji kwoty:
Zadanie Nr. 2 Zaspokoienie zbiorowvch potrzeb mieszkańców.

2.z1 Uruehomienie systenru powiadamiania GPS- kwoĘ 2 9!}5,1tOzf

Zebranie wiejskie Sołectwa Wójtowo postanowiło przesunąć kwotę w ramach funduszu
sołeckiego na zadanie :

zadanie Nr. 2 zaspokoienie zbiorowvch potrzeb mieszkańców.

2.3 lnstalację monitoringu świetlicy wiejskiej w kwocie 2995,4O zł

Powyższa znłiana nie prowadzi do prłekroczenia środków przyznanych pienłotnie w uchwale

budżetowej.

Z uwagi na ternriny niezbędne do realizacji zadania uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako

priorytetowej,
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Dotycry : zmiany przedsięwzięć w ramach realizacjifunduszu soteckiego Sotectwa Wójtowo na rok

20L9.

W oparciu o uchwałę zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo Nr. l20X9 zdnia2V.a5.2019r.

zwracam się z wnioskiem do Pana Burmistrza o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do
realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019r.

Zgodnie z podjętą uchwałą ustalono przesunięto środki finansowe w zakresie przeznaczen'la

zaoszczędzonej w pozycji kwoĘ:
Zadanie Nr.3 Poprawa wizerunku wsi.

3.2 Wynajęcie Toy Toy- kwoĘ 304,40 zl

Zebranie wiejskie Sołectwa Wójtowo postanowiło przesunąć zaoszczędzona kwotę w ramach

funduszu sołeckiego na zadanie :

Zadanie Nr.3 Poprawa wizerunku wsi.

3.1 zakup materiałów ogrodnicrych 304,4O zł

Powyższa zmiana nie prowadzi do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale

budżetowej.

Z uwagi na terminy niezbędne do r.ealizacji zadania uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako

priorytetowej.

Z poważaniem
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