
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w 2022 r.

W listopadzie zakończono realizację projektów „Sołectwo na plus”.  Projekty realizowane były w
ramach umowy z Województwem Łódzkim na udzielenie  pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w wysokości po 12.000 zł brutto dla czterech sołectw tj. Kruszów, Dylew, Wola Kazubowa
oraz Szczukwin. Termin realizacji  projektu do dnia 30.11.2022 r.

Realizacja projektów obejmuje : 

a) Sołectwo Kruszów – projekt pod nazwą - „Utworzenie siłowni zewnętrznej w Kruszowie” 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa Kruszów, a także dzięki pozyskanej dotacji celowej z
Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Łódzkiego  zamontowano   urządzenia  siłowni
zewnętrznej  tj.  :   biegacz,  twister  i  orbitrek.  Mieszkańcy  sołectwa  zaangażowali  się  w  prace
związane z przygotowaniem i  uporządkowaniem terenu. 

Całkowita wartość zadania: 12.000,00 zł

Dotacja w kwocie: 12.000,00 zł



b) Sołectwo Wola Kazubowa – projekt pod nazwą: „Nasza Kuchnia” - zadanie współfinansowane
ze budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
W ramach przedmiotowego projektu  zakupiono szafki kuchenne stojące i wiszące oraz duży stół
wraz z krzesłami, a także farby i elementy montażowe.
Dzięki  zaangażowaniu  mieszkańców  sołectwa  Wola  Kazubowa  odświeżono  pomieszczenie
kuchenne, zamontowano szafki, a także ustawiono stół roboczy i krzesła.  

Całkowita wartość zadania: 13.000,00 zł

Dotacja w kwocie: 12.000,00 zł 

Środki gminne: 1.000,00 zł 







c) Sołectwo Dylew „Zakup altany oraz wyposażenia wraz z grillem” - zadanie współfinansowane z
budżetu  Samorządu  Województwa  Łódzkiego.  W  ramach  przedmiotowego  projektu  zlecono
zamontowanie drewnianej altany ogrodowej. Zakupiono grill,  stoły i ławki, kostkę brukową  do
utwardzenia terenu pod altanę. Mieszkańcy w ramach wkładu własnego przygotowali teren pod
budowę altanki, ułożyli kostkę brukową, a także zadbali o zagospodarowanie działki wokół altanki.

Całkowita wartość zadania: 35.000,00 zł

Dotacja w kwocie: 12.000,00 zł

Środki gminne: 13.000,00 zł







d) Sołectwo Szczukwin projekt pod nazwą: „Przygotowanie kącika pamięci i tradycji” – zadanie
współfinansowane ze budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
W ramach  przedmiotowego  projektu  zakupiono  m.in.:  projektor,  gabloty,  tablice  ogłoszeniowe,
tablice  pamiątkowe,  zlecono  najem  dmuchańców  na  wydarzenie  kulturalne  z  okazji  100-lecia
jednostki  OSP  Szczukwin,  które  odbyło  się  dnia  25.09.2022  r.  na  terenie  jednostki  OSP.
Mieszkańcy sołectwa Szczukwin zajęli się przygotowaniem i oprawą imprezy kulturalnej, a także
przygotowaniem materiałów promocyjnych tj.  zaproszeń,  broszur  promocyjnych.  Panie z KGW
Szczukwin przygotowały poczęstunek z tradycyjnych regionalnych potraw.

Całkowita wartość zadania: 20.056,00 zł

Dotacja w kwocie: 12.000,00 zł

Środki z funduszu sołeckiego: 8.056,00 zł






