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Fan Burrnistrz prze drozpoczęeiem buciov,y zapęurLLz.7, ze bcisko będzie
s:lł;ż3ri6 nie i,lrlko uczcicm, ale l v,rsz3rstkilrl inieszi<ańcoifi,
W 2Cn3r iniesz]<ańcy R_ębiszcvla zapcczffkov.zali proces budcr,,"1, bolsl,a
-ilvi/solicŚcl E t,r'§,7! 7
?optzlz pTzęztraazetie ś-rodko-w preillężn,,rręfo vr'
ibnduszłi sołecklego na "wyiicilafiie dckumeł-Łacji budcrł,Xanaj ztnyśLa., że
z
1-^,J^ .*^^Tj --,^,^A1.^:^ _ ,4-:^A.-:
A-;.^^ ^T. .-^11^LTJ.a;^--^,^i, 1,^.-.,ct+ł
DęGą iijogl1 \Ą'Spoilile Z uŹ}eolil] \t' $UrJZiriaL;iI
l.ruptjlL|LLlli,J\'\/J'!r} l\Utl-))LoL .Ł
ltzue

obiektu sportov/ego.
}rliestety, po zakoncz?ftLu zajęó lei<c5lir5,clr, boisi;o za\}\rsze jesi zain-knięte
Dzieci nie rriogą ::roz,lrniec, dLaczego w goózinach popołu,dnlo-*1,clr nie
rłają ił.ozliwościpogrania v, plłkę czy inłe $y spofioił,e. Miejsoefi} iolx
si:oikań 3est często ulica ]ub prz,rz5fu6ęn autobusorły pTzy drodze
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zachawaftie zdrorvia i sprawności oraz iĄ/afiościowe zagospodarowailie
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Pan
Piotr Cybulski
Sołtys Sołectwa Rębiszów

z

dnia 29,04.20I] r. (data wpływu do UMiG Mirsk
09,05.2011 r.) informuj ę, tż w budżecie Gminy Mirsk na rok 2017 nię zostały zabezpieczone
Środki finansowe na zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za udostępnianie i stan boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej im, św.Floriana w Rębiszowie. Srodki finansowe
Odpowiadając na pismo

nie zostały także zabezpieczone w funduszu sołeckim sołectwa Rębiszow.

Obecnie mogą korzystać z boiska grupy zoTganlzowane na podstawie zawartej
z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rębiszowie umowy, w której będzie wskazana osoba
odpowiedzialna za prawidłowe użytkowanie boiska.
Ponadto zgodnie z informacją uzyskaną od Pana Andrzeja Grabińskiego Prezesa

LKS

,,Skalnik" Rębiszów mieszkańcy mogą korzystać po wcześniejsz_vm uzgodnieniu z boiska
do piłki noznej, którego gospodarzem jest LKS ,,Skalnik" Rębiszów.
Informuję, że z budżetu gminy finansorvane jest również utrzymanie świetlicy i filii

Biblioteki Publicznej, gdzie dzieci

i

młodzież mogą spędzać czas r,volny

w

godzinach

popołudnio!\rych.

Oceniając jak wielu mieszkańców Rębiszowa jest zainteresowanych korzystaniem
z boiska wielofunkcyjnego proponuje Panu sołtysowi, po raz kolejny, zgłoszente zadania

dorealtzacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018, Fundusz sołecki ma za zadanie
wspieraĆ aktywnośćmieszkańców również w zakresie sportu i rekreacji. Ptzy tak znacznej
ilościosób wspierających udostępnianie wielofunkcyjnego boiska szkolnego poza godzinami

pracy szkoły, uzyskanie akceptacji przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
na zatrudnienie opiekuna boiska w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od zajęć
szkolnych jest zwykłą formalnością.

Sprawę prowadzi:

Alicja Janus
insp. ds. oświaty, służby zdrowia
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