
Sulistrowiczki dnia 24.08.2021 r. 
 
 
 

 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 02/08/2021 Zebrania Wiejskiego sołectwa SULISTROWICZKI z dnia 

24.08.2021 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2022 r. realizacji 

przedsięwzięcia/przedsięwzięć1  polegającego na: 

 
 

Lp. Nazwa  zadania Kwota 

1. Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej, kosiarki 
oraz piły spalinowej (serwis, żyłka, oleje, paliwo, itp.) 

500 zł  
(słownie: pięćset złotych) 

2. Ogrodzenie terenu przy Chacie grillowej (około 80mb, 
brama, furtka) 

10,000 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

3. Organizacja wydarzeń kulturalnych we wsi (Dzień 
Dziecka/Festyn/Mikołajki) 

3,000 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych) 

4. Zakup roślin do ozdoby wsi: 
 nasadzenia na terenie przy Chacie grillowej: 

krzewy ozdobne, kwiaty, drzewka owocowe, trawa 
 stworzenie roślinnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci 
 kwiaty do donic na przystankach, przy straganach, 

w innych miejscach reprezentacyjnych wsi 

5000 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych) 

5. Umowa zlecenie na koszenie (maj-październik, 2x/msc) 
 parking 
 teren przy Chacie grillowej 
 skwer przy ulicy Pod Dębami 

1000 zł 
(słownie: tysiąc złotych) 

6. Fundusz bieżący 
m.in. dostawy zamówień, zakup farb, impregnatów, 
potrzebnych narzędzi,  

115,71 zł 
(słownie: sto piętnaście złotych i 
siedemdziesiąt jeden groszy) 

  
 
Uzasadnieniem przyjęcia realizacji przedsięwzięcia/ przedsięwzięć jest2 : 
 
 
Ad1. Zapewnienie środków w Funduszu sołeckim do eksploatacji urządzeń oraz ewentualnych 
serwisów tych urządzeń. 
Ad2. Dla zachowania bezpieczeństwa dzieci bawiących się na placu zabaw oraz w trosce o mienie wsi 
należy ogrodzić teren przy Chacie grillowej. Do ogrodzenia pozostaje 1 cały bok działki (około 60m 
wraz z bramą i furtką) oraz naprawa boku wzdłuż ulicy Letniej (około 20m). 



Ad3. Organizacja imprez mających na celu kultywowanie tradycji oraz integrację mieszkańców – 
zakup artykułów, ozdób oraz usług niezbędnych do zorganizowania wydarzeń. 
Ad4. Po zakończeniu rozbudowy Chaty grillowej i uporządkowaniu terenu należy zadbać o wspólny 
teren poprzez nasadzenia krzewów ozdobnych, nasadzenia kwiatów w donicach pozyskanych przez 
KGW Sulibabki, posianie trawy, stworzenie roślinnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci, nasadzenia drzew 
owocowych. Do nasadzeń może być potrzebne wynajęcie profesjonalnej firmy (drzewa), pozostałe 
drobne nasadzenia będą okazją do akcji społecznych integrujących mieszkańców. 
Ad5.Z powodu braku chętnych mieszkańców do koszenia terenów zielonych, zasadnym jest zawarcie 
umowy na koszenie w okresie od maja do października, 2x w miesiącu. 
Ad6. Pozostała kwota do przeznaczenia na zakup farb lub niezbędnych narzędzi przy pracach we wsi.  
 
 
Szacowane wydatki z budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia/przedsięwzięć wynoszą łącznie3 
19 615,71 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy)  i w 
poszczególnych zadaniach wymienionych w tabeli rozbiją się na: 
 
 
1. Materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej, kosiarki 

oraz piły spalinowej (serwis, żyłka, oleje, paliwo, itp.) 
500 zł  
(słownie: pięćset złotych) 

2. Ogrodzenie terenu przy Chacie grillowej (około 80mb, 
brama, furtka) 

10,000 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

3. Organizacja wydarzeń kulturalnych we wsi (Dzień 
Dziecka/Festyn/Mikołajki) 

3,000 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych) 

4. Zakup roślin do ozdoby wsi: 
 nasadzenia na terenie przy Chacie grillowej: 

krzewy ozdobne, kwiaty, drzewka owocowe, trawa 
 stworzenie roślinnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci 

kwiaty do donic na przystankach, wzdłuż głównej drogi 

5000 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych) 

5. Umowa zlecenie na koszenie (maj-październik, 2x/msc) 
 parking 
 teren przy Chacie grillowej 

skwer przy ulicy Pod Dębami 

1000 zł 
(słownie: tysiąc złotych) 

6. Fundusz bieżący 
m.in. dostawy zamówień, zakup farb, impregnatów, 
potrzebnych narzędzi 

115,71 zł 
(słownie: sto piętnaście złotych i 
siedemdziesiąt jeden groszy) 

   

 

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

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 02/08/2021 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa SULISTROWICZKI 

z dnia 24.08.2021 

 

 w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2022 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 

2022, na realizacje zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców – stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. 

 

 

Przewodniczący Zebrania – Sołtys 

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


