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Pan MIROSŁAW JAROSZ 
       
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka 

 
 
 

W N I O S E K 
 

Na podstawie art. 5  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze 

zm.) oraz uchwały nr 01/08/2019 Zebrania Wiejskiego sołectwa SULISTROWICZKI  z dnia 

16.08.2019 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2020 r. realizacji 

przedsięwzięcia/przedsięwzięć1  polegającego na: 

 
 

Lp. Nazwa  zadania Kwota 

1. Projekt budowy chodnika w zadaniu "Bezpieczna Droga" 8000zł / osiem tysięcy złotych 

2. Tablice informacyjne, orientacyjne oraz drogowskazy 6314,34zł / sześć tysięcy trzysta 

czternaście złotych, trzydzieści cztery grosze 

3. Fundusz bieżący wsi 2000zł / dwa tysiące złotych 

  
 
Uzasadnieniem przyjęcia realizacji przedsięwzięcia/ przedsięwzięć jest2 : 
 
 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów we wsi. Brak chodnika oraz nie  przestrzeganie 

przez kierowców ograniczenia prędkości do 40km/h we wsi, stwarza wyjątkowe zagrożenie. W 

weekendy, kiedy ruch we wsi zwiększa się niebotycznie, spacer wzdłuż głównej drogi, przejście na 

drugą stronę ulicy czy dojście do kościoła lub targ kończy się narażaniem bezpieczeństwa swojego raz 

rodziny na potrącenie przez samochody.  

We wsi brak tablic sytuacyjnych, z mapami wsi oraz szlakami turystycznymi. Brak drogowskazów do 

istotnych turystycznie miejsc. Większość informacji odwiedzający wieś otrzymują od przypadkowo 

spotkanych mieszkańców. 

Szacowane wydatki z budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia/przedsięwzięć wynoszą łącznie316 
314, 34zł / szesnaście tysięcy trzysta czternaście złotych oraz trzydzieści cztery grosze  i w 



poszczególnych zadaniach wymienionych w tabeli rozbiją się na: 
 
 
1. Projekt budowy chodnika w zadaniu "Bezpieczna Droga" - 8000zł / osiem tysięcy złotych 

2. Tablice informacyjne, orientacyjne oraz drogowskazy - 6314,34zł / sześć tysięcy trzysta czternaście 

złotych oraz trzydzieści cztery grosze 

3. Fundusz bieżący wsi - 2000zł / dwa tysiące złotych 

 

….............................................................. 

Sołtys Wsi 

 

1  
wniosek może dotyczyć więcej niż jednego przedsięwzięcia, ale muszą się one mieścić w kwocie funduszu na dany rok

 

2   w szczególności powinny być to argumenty o związku przedsięwzięć z wymogiem poprawy warunków życia
 

3  nie więcej niż kwota funduszu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P r o t o k ó ł 

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa SULISTROWICZKI 

odbytego w dniu 16.08.2019 

 

1. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:15 i trwało do godz. 20:30. Zebranie odbyło się w drugim 

terminie, gdyż w pierwszym (18:00) nie uzyskano quorum mieszkańców. 

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - 12 osób 

3. Na przewodniczącego zebrania wybrano: Macieja Wiercińskiego, 

na protokolanta wybrano: Marcelę Hryniak-Bereżnicką. 

4. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

5. Porządek zebrania: 

1. Powitanie uczestników zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta. 

3. Stwierdzenie ważności zebrania i protokolanta. 

4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców. 

5. Omówienie propozycji zadań i wysokości środków na ich realizację w ramach Funduszu 

Sołeckiego na 2020 r. 

6. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem. 

7. Dyskusja. 

8. Przyjęcie uchwały o akceptacji zmian. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów: „za” 12 , „przeciw”  0, 

„wstrzymuj ących się”  0. 

6. Streszczenie przebiegu obrad: 

 a. Wysokość Funduszu Sołeckiego na rok 2020 

Sołtys Marek Juraszek przedstawił mieszkańcom wysokość przyznanego funduszu w kwocie: 16 314, 

34zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta czternaście złotych i trzydzieści cztery grosze) 

 b. Projekt "Bezpieczna Droga" 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mieszkańców podjęto, iż przekazujemy 8 000zł (słownie: osiem 

tysięcy złotych) jako połowę Funduszu Sołeckiego na realizację chodnika w zadaniu UG Sobótka 

"Bezpieczna Droga" we wsi Sulistrowiczki. 



 c. Fundusz bieżący 

Ustalono, że na wydatki bieżące we wsi przekazujemy kwotę 2000zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

 d. Tablice informacyjne, orientacyjne oraz drogowskazy 

Pozostałą kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości: 6314,34zł (słownie: sześć tysięcy trzysta 

czternaście złotych oraz trzydzieści cztery grosze) przekazujemy na wykonanie nowych tablic 

informacyjnych, tablic z mapami sytuacyjnymi oraz szlakami turystycznymi we wsi Sulistrowiczki, 

tablicami informującymi o atrakcjach wsi oraz drogowskazach do istotnych turystycznie miejsc we wsi 

oraz okolicach. 

 e. Wolne wnioski mieszkańców 

 1. Dodatkowe kosze na śmieci we wsi, przeznaczone głównie dla ruchu turystycznego 

Mieszkańcy jednogłośnie chcą by we wsi pojawiło się więcej koszy na śmieci, głównie wzdłuż ulicy 

Parkowej oraz kilka dodatkowych przy ulicy Świdnickiej. Ilość śmieci jakie zostają wyrzucone w 

"krzaki" po weekendach we wsi jest ogromna. 

Postanowiono napisać pismo do UG Sobótka.  

 2. Ograniczenie prędkości we wsi 

Pomimo ustawienia dodatkowych tablic informujących o ograniczeniu prędkości do 40km/h we wsi, w 

weekendy kierowcy niestety nie stosują do przepisów ruchu drogowego.  Koniecznym jest 

wprowadzenie dodatkowych informacji - znaków naklejanych na jezdnię, progów zwalniających lub 

liczników pokazujących bieżącą prędkość auta, z wyświetlanym hasłem "ZWOLNIJ!". 

Postanowiono napisać pisma do Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg oraz Policji w tej sprawie. 

 3. Uporządkowanie działki "Pod Dębami" 

Ustalono, że na działce pod Dębami wycinkę drzew oraz krzewów przeprowadzi się w czynie 

społecznym w ramach integracji mieszkańców. Termin porządkowania ustalono na po 15.10.2019, po 

zakończeniu okresu ochronnego ptactwa występującego na tym terenie. Dalsze prace nad działką będą 

ustalane na wiosennych zebraniach wiejskich. 

 4. Stowarzyszenie "Sulistrowiczki" 

Mieszkanka Hyniak-Bereżnicka poinformowała zebranych o wymaganiach dotyczących utworzenia 

stowarzyszenia oraz niezbędnych dokumentach do utworzenia takowego. Zobowiązała się do 

przygotowania niezbędnych uchwał oraz statutu do utworzenia stowarzyszenia, przy pomocy innych 

chętnych mieszkańców. O zebraniu założycielskim mieszkańcy zostaną poinformowani odpowiednio 

wcześniej. 

 

 5. Kontrola wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego 

Skontrolowano postęp oraz realizację wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego. Do tej pory 

wykonano: odnowienie i pomalowanie jednego przystanku we wsi, ustawienie dwóch tablic 



przypominających o ograniczeniu prędkości do 40m/h, w trakcie realizacji jest nowa tablica 

informacyjna przy ulicy Świdnickiej,  wykoszenie traw i posprzątanie wokół straganów,  sukcesywne 

rozrastanie się sieci informacyjnej mieszkańców poprzez internet oraz SMS, w trakcie są prace nad 

założeniem stowarzyszenia mieszkańców. 

Podjęto by takie kontrole wniosków przeprowadzać na każdym zebraniu. 

 6. Spotkanie z Burmistrzem MiG Sobótka 

Sołtys poinformował mieszkańców o chęci zorganizowania spotkania z Burmistrzem celem omówienia 

wniosków z poprzedniego zebrania: prac na poprawą funkcjonowania ujęcia wody we wsi; realizacji 

projektu "Bezpieczna Droga" we wsi, w tym przede wszystkim chodnika wzdłuż główniej drogi; 

straganów we wsi oraz przeniesienia handlujących do nich z pomocą prośby odpowiednich władz; 

naprawie dróg we wsi rozkopanych i zniszczonych przez firmę rozprowadzającą światłowód we wsi. 

Sołtys poinformuje mieszkańców o dacie spotkania. 

 

7. Wyniki głosowania: 

Przewodniczący zebrania zaprezentował wypracowane zestawienie zadań i poddał pod głosowanie 

uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku. 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 r. „ 

za” było - 12 uczestników zebrania, „ przeciw”- 0, „wstrzymało  się od głosu” - 0. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

8. Treść podjętej uchwały – uchwała w załączeniu  (1.egz.) 

9. Zakończenie zebrania przez przewodniczącego. 

 

 

 

  Protokołował/a    Przewodniczący Zebrania 

 ….............................................      …............................................................ 

(Marcela Hryniak-Bereżnicka)   (Maciej Wierciński) 

 

 

 



Uchwała Nr 01/08/2019 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa SULISTROWICZKI 

z dnia 16.08.2019 

 

 w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 r. 

 

 Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz.301 

ze zm.) oraz § 20 pkt 1, 5 i 6 Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa  SULISTROWICZKI  

postanawia co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie na rok 

2020, na realizacje zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców – stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. 

 

 

Przewodniczący Zebrania – Sołtys 

….................................................... 


