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Sz. Pan Piotr Szlapa

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

WNIOSEK DO BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI NA ROK2023

Niniejszvm składam wniosek o do zaĄąl:

l. Projekt i montaz ,,Skateparku" dla dzięci i młodzieĘ na terenię pomięday Osiedlern EnergeĘk a Urzędem Gminy - co
było obiecane już wielokrotnie _ zloĘliśmy w tej sprawie nawet wniosek do strategii roałoju LGD - StobrawSki

Zielony Szlak.
2. Projekt i budowa nowego kompleksu sportowego tj. ,,Orlik Wielofunkcyjny" - na terenie obecnej ,,reginkowni" przy

Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkinr * wykupiliśmy grunt - zmieniliśmy I,/PZP, czas na realizację inrvestycji.

3, Przyjęcie do budżetu na rok 2023 kwoty l80 000zł na funkcjonowanie sołecfw - środki do podziafu na cńery sołectwa

Gminy Dobrzeń Wielki.
4. Zwiększenie środków na dotację dla organizacji sportowyclr - do klvoty 450 000zł. - środki do podziału dla klubów

spońolyych działających na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
5. Wygospodarowanie środków na opłatę za obsługę i rozliczenie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego dla

. księgowej w prrypadku zdobycia kolejnego dofinansowania w V edycji MBO - kwota ok. 8 000zł - dotychczas dzięki

aktywności Mieszkańców Naszej Gminy udało nam się społecznie pozyskać ponad 750 000zł dodatkowych Środków dla

Gminy Dobrzeń Wielki.
6. Projekt i realizacja inwestycji stworzenia ściężki ędukacyjnej przy obecnym terenie Okoniówki i Balatonu w Dobrzęniu

Wielkim.
7. Zlecenie wykonania ,,Gminnego Programu Rewitalizacji" - bez tego dokumęntu nie będzie możliwoŚci Poryskania

środków zFEO 2021 - 2027 na np, * wymianę nawierzchni boisk szkolnych - asfaltowych... na tańanowe -
bezpieczniejsze dla naszych dzięci i młodziezy,

8. Modernizacja nalvierzchni ulicy Leśnej w Dobrzeniu Wielkim.
g. Wykonanie inwestycji moderniizacji ulicy Sienkiervicza w Dobrzeniu V/ielkim - projekt w trakcie realizacji.

UZA§ADNIENIE

Powyżej wskazane zadsnia zostały złożone na podstawie łlT/pracowanych opinii podpisanych radnych oraz wniosków,

próśb i sygnałów mimzkańców Naszej Gminy.

Proszę o ich płzyjęcie i ułzględnienie w budżecie Gminy Dobrzeń Wielki.

\rr zwiazku porr"r"fu:ym w imieniu mieszkańcórv llrosze.o llozvl}-trne rłzpatrzenie wnior\u.
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