
SULISTROWICZKI, dnia 30.07.2020 r. 
 
 
 

Pan 
Mirosław Jarosz 
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka 
 
 
 

W N I O S E K 
 

Na podstawie art.7 ust. 1- 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 

301 ze zm.) oraz uchwały nr 01/07/2020 Zebrania Wiejskiego sołectwa SULISTROWICZKI  z dnia 

30.07.2020 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji przedsięwzięcia/przedsięwzięć1 

polegającego na: 

 

Lp. Nazwa  zadania Kwota 

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

2314,34zł / dwa tysiące trzysta 
czternaście złotych i trzydzieści 
cztery grosze 

2. 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 

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

8000zł / osiem tysięcy złotych 

4. Zakup kosiarki i podkaszarki (kosy spalinowej) 4000zł / cztery tysiące złotych 

  
 
Uzasadnieniem przyjęcia realizacji przedsięwzięcia/ przedsięwzięć jest2 : 
 
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.  

We wsi brak jest 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. Planowany jest też zakup 5 
metrów odwadniających korytek betonowych, które będą użyte przy ulicy Pod Dębami. Z funduszu 
bieżącego chcielibyśmy też zorganizować kilka spotkań integracyjnych dla mieszkańców. 

Zakup kosiarki i podkaszarki (kosy spalinowej) jest niezbędny dla utrzymania terenów zielonych we 
wsi. Aktualnie więc nie dysponuje w/w sprzętem. 

 

Szacowane wydatki z budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia/przedsięwzięć wyniosą łącznie3 
16 314,34 zł (szesnaście tysięcy trzysta czternaście złotych i trzydzieści cztery grosze)  i w 
poszczególnych zadaniach wymienionych w tabeli rozbiją się na: 
 

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

2314,34zł / dwa tysiące trzysta 
czternaście złotych i trzydzieści 
cztery grosze 

2. 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 

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

8000zł / osiem tysięcy złotych 

4. Zakup kosiarki i podkaszarki (kosy spalinowej) 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
 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 01/07/2020 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa SULISTROWICZKI  

z dnia 30.07.2020 

 

 w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 

ramach środków z funduszu sołeckiego na 2020 r. 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1- 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. O funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, 

poz.301) oraz § 20 pkt. 1) i 4) Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa 

SULISTROWICZKI  postanawia co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się wniosek o zmianę przeznaczenia 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. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Przewodniczący Zebrania – Sołtys 

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


