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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 01/09/2019 Zebrania Wiejskiego sołectwa SULISTROWICZKI  z dnia 

06.09.2019 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2020 r. realizacji 

przedsięwzięcia/przedsięwzięć1  polegającego na: 

 
 

Lp. Nazwa  zadania Kwota 

1. Tablice informacyjne, orientacyjne oraz drogowskazy 
turystyczne: 
- zakup materiałów budowlanych, wykonanie odpowiednich 
dla danej tablicy plansz 

6314,34zł / sześć tysięcy trzysta 
czternaście złotych i trzydzieści 
cztery grosze 

2. Fundusz bieżący wsi:  
- zakup impregnatów do drewna, farb antykorozyjnych, 
- zakup grabi, łopat do odśnieżania, mioteł 
- organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców 

2000zł / dwa tysiące złotych 

3. Pojemniki na piasek z solą: 
- zakup 5 szt. pojemników plastikowych na piasek z solą do 
posypywania gminnych dróg dojazdowych do posesji 
mieszkańców wsi 

2000zł / dwa tysiące złotych 

4. Kładka na ulicy Zdrojowej: 
- naprawa istniejącej kładki na ul. Zdrojowej, odmalowanie 
barierek, uzupełnienie brakujących lub spróchniałych desek, 
zaimpregnowanie drewna, wzmocnienie podpór kładki 

2000zł / dwa tysiące złotych 

5. Plac zabaw na ul. Letniej przy chacie grillowej 
- zakup drabinki typu "workout" 
- zakup piaskownicy oraz piasku 
- zakup huśtawki lub zjeżdżalni 

4000zł / cztery tysiące złotych 

  
 
Uzasadnieniem przyjęcia realizacji przedsięwzięcia/ przedsięwzięć jest2 : 
We wsi brak tablic sytuacyjnych, z mapami wsi oraz szlakami turystycznymi. Brak drogowskazów do 
istotnych turystycznie miejsc. Większość informacji bardzo licznie odwiedzający wieś otrzymują od 
przypadkowo spotkanych mieszkańców. 
Zimą część dróg gminnych nie jest odśnieżana przez Gminę, co znacząco utrudnia dojazd do posesji 
mieszkańców położonych przy stromych, wąskich ulicach. Do tej pory we wsi były tylko dwa 
pojemniki na piasek z solą, co jest ilością niewystarczającą. Koniecznym jest zakupienie dodatkowych 



pojemników, oraz wymiana istniejących metalowych (silnie skorodowane, praktycznie rozpadające się) 
oraz ustawienie ich w kluczowych miejscach we wsi.  
Istniejąca kładka na ulicy Zdrojowej jest w tej chwili częściowo zniszczona i wymaga naprawy, 
uzupełnienia spróchniałych desek, zaimpregnowania drewna, odmalowania barierek oraz wzmocnienia 
podpór kładki tak by była ponownie w pełni bezpieczna dla pieszych. 
We wsi brak placu zabaw dla dzieci, miejsca gdzie rodzice z dziećmi mogą się pobawić na świeżym 
powietrzu.  Ze względu na zaciszny teren przy chacie grillowej mieszkańcy chcą postawić tam kilka 
urządzeń z elementów wyposażenia placu zabaw, jak: drabinka typu "workout", piaskownica, huśtawka 
lub zjeżdżalnia.  
Fundusz bieżący wsi to przede wszystkim pieniądze potrzebne do zakupy farb do impregnacji 
drewnianych elementów tablic, drogowskazów, znaków; zakup farb antykorozyjnych do metalu - 
barierki, przystanki, kosze. Zakup grabi, łopat do odśnieżania, mioteł. Z funduszu bieżącego 
chcielibyśmy też zorganizować kilka spotkań integracyjnych dla mieszkańców, np. z okazji Dnia 
Dziecka. 
 
Szacowane wydatki z budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia/przedsięwzięć wynoszą łącznie3 
16 314,34zł (szesnaście tysięcy trzysta czternaście złotych oraz trzydzieści cztery grosze)  i w 
poszczególnych zadaniach wymienionych w tabeli rozbiją się na: 
 
 
1. Tablice informacyjne, orientacyjne oraz drogowskazy 
turystyczne: 
- zakup materiałów budowlanych, wykonanie odpowiednich dla 
danej tablicy plansz 

6314,34zł / sześć tysięcy trzysta 
czternaście złotych i trzydzieści cztery grosze 

2. Fundusz bieżący wsi:  
- zakup impregnatów do drewna, farb antykorozyjnych, 
- zakup grabi, łopat do odśnieżania, mioteł 
- organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców 

2000zł / dwa tysiące złotych 

3. Pojemniki na piasek z solą: 
- zakup 5 szt. pojemników plastikowych na piasek z solą do 
posypywania zimą zaśnieżonych i oblodzonych gminnych dróg 
dojazdowych do posesji mieszkańców wsi 

2000zł / dwa tysiące złotych 

4. Kładka na ulicy Zdrojowej: 
- naprawa istniejącej kładki na ul. Zdrojowej, odmalowanie 
barierek, uzupełnienie brakujących lub spróchniałych desek, 
zaimpregnowanie drewna, wzmocnienie podpór kładki,  

2000zł / dwa tysiące złotych 

5. Plac zabaw na ul. Letniej przy chacie grillowej 
- zakup drabinki typu "workout" 
- zakup piaskownicy oraz piasku 
- zakup huśtawki lub zjeżdżalni 

4000zł / cztery 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 06.09.2019 

 

1. Zebranie rozpoczęło się o godz. 19:15 i trwało do godz. 20:15. Zebranie odbyło się w drugim 

terminie, gdyż w pierwszym (19:00) nie uzyskano quorum mieszkańców. 

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - 18 osób 

Na przewodniczącego zebrania wybrano: Grzegorza Wiktora,  

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” - 18 „przeciw” - 0, 
„wstrzymuj ących się”  - 0. 
 
6. Streszczenie przebiegu obrad: 

 a. Poinformowanie mieszkańców o odrzuceniu wniosku z dnia 16.08.2019 i jego powodach 

Sołtys Marek Juraszek wraz z mieszkanką Marcelą Hryniak-Bereżnicką poinformowali mieszkańców o 
powodach odrzucenia przez UG Sobótka, poprzedniego wniosku o przyznanie funduszu sołeckiego: 
brak doprecyzowania zadań oraz ujęcie we wniosku zadania nie będącego zadaniem własnym gminy. 
 b. Tablice informacyjne, orientacyjne oraz drogowskazy turystyczne 

Kwotę 6314,34zł (słownie: sześć tysięcy trzysta czternaście złotych oraz trzydzieści cztery grosze) 
przeznaczamy na wykonanie nowych tablic informacyjnych, tablic z mapami sytuacyjnymi i szlakami 
turystycznymi we wsi Sulistrowiczki, tablicami informacyjnymi o atrakcjach wsi oraz drogowskazach 
do istotnych turystycznie miejsc we wsi oraz okolicach. 
 
 c. Fundusz bieżący 

Ustalono, że na wydatki bieżące: zakup impregnatów do drewna, farb antykorozyjnych, grabi, łopat do 
odśnieżania, mioteł, itp. oraz organizację spotkań integracyjnych mieszkańców przeznaczamy kwotę 
2000zł (słownie: dwa tysiące złotych). 



 d. Pojemniki na sól i piasek 

Za kwotę 2000zł (słownie: dwa tysiące złotych) postanowiono zakupić 5 szt. nowych, plastikowych 
pojemników na piasek z solą do posypywania zaśnieżonych i oblodzonych gminnych dróg 
dojazdowych do posesji mieszkańców, które nie są odśnieżane przez Gminę. 
 e. Kładka na ulicy Zdrojowej 

Kwotę 2000zł (słownie: dwa tysiące złotych) przeznaczamy na konieczną naprawę istniejącej kładki na 
ul. Zdrojowej. Odmalowanie barierek, uzupełnienie brakujących lub spróchniałych desek, 
zaimpregnowanie drewna, wzmocnienie podpór kładki. 
 f. Plac zabaw na ul. Letniej przy chacie grillowej 

Kwotę 4000zł (słownie: cztery tysiące złotych) zaproponowano do przekazania na zakup kilku nowych 
urządzeń na plac zabaw: drabinki typu "workout", piaskownicy wraz z piaskiem, huśtawki lub 
zjeżdżalni dla dzieci. Urządzenia mają stanąć na terenie przy chacie grillowej na ul. Letniej. 
Propozycję poddano głosowaniu: "za"  - 17 osób, "przeciw"  - 1 osoba, "wstrzymało się od głosu" - 0. 
 g. Wolne wnioski mieszkańców 
 
Brak wniosków. 
 
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 17 uczestników zebrania, „ przeciw”  - 1, „wstrzymało  się” od głosu - 0. 

 

 

Uchwała została przyjęta. 

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

9. Zakończenie zebrania przez przewodniczącego. 

 

 

 

  Protokołował/a    Przewodniczący Zebrania 

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

 

 



Uchwała Nr 01/09/2019 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa SULISTROWICZKI 

z dnia 06.09.2019 

 

 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 

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


