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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 01/08/2020 Zebrania Wiejskiego sołectwa SULISTROWICZKI  z dnia 

28.02.2020 r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2021 r. realizacji 

przedsięwzięcia/przedsięwzięć1  polegającego na: 

 
 

Lp. Nazwa  zadania Kwota 

1. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Letniej 9,000 zł  
(słownie: dziewięć tysięcy złotych) 

2. Wymiana 2 tablic informacyjnych 
• na skrzyżowaniu ulic Parkowej/Prostej 
• na parkingu przy Sanktuarium 

1,000 zł 
(słownie: tysiąc złotych) 

3. Wymiana mapy Sulistrowiczek na tablicy na parkingu 
przy Sanktuarium oraz renowacja konstrukcji tablicy 

1,500 zł 
(słownie: tysiąc pięćset złotych) 

4. Zakup 3 pojemników na piasek z solą oraz tabliczek 
grawerowanych "Sulistrowiczki - piasek" 

1200 zł 
(słownie: tysiąc dwieście złotych) 

5. Organizacja wydarzenia "Dzień Wsi Sulistrowiczki" 3000 zł 
(słownie" trzy tysiące złotych) 

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

2039,24 zł 
(słownie: dwa tysiące trzydzieści 
dziewięć złotych i dwadzieścia 
cztery grosze) 

  
 
Uzasadnieniem przyjęcia realizacji przedsięwzięcia/ przedsięwzięć jest2 : 
 
Zakup urządzeń na plac zabaw podyktowany jest potrzebą rozbudowania placu o kolejne atrakcje dla 
dzieci.  Z funduszu sołeckiego na rok 2020 zostaną zakupione 3 urządzenia - łącznie będzie to plac 
zabaw z 6 urządzeniami do zabawy dla dzieci. 
 
Wymiana dwóch pozostałych tablic informacyjnych wiąże się z chęcią ujednolicenia wszystkich tablic, 
tak by zachować estetykę we wsi. Dodatkowo dwie pozostałe tablice są rozchwiane i mocno zużyte. 
Dotychczas wymienione tablice były realizowane ze środków własnych mieszkańców. 
 
Wymiana mapy Sulistrowiczek jest konieczna. Mapa na tablicy jest bardzo uproszczona, nie zawiera 
wszystkich ulic we wsi, nie zawiera szlaków turystycznych w okolicy, nie ma na niej żadnych atrakcji 



turystycznych w okolicy. Mapa kompletna przyczyni się do prawidłowej promocji wsi oraz 
miejscowych atrakcji jak również promocji produktu lokalnego. 
 
Zakup 3 kolejnych pojemników na piasek z solą jest podyktowany potrzebą mieszkańców, tak by 
zabezpieczyć strome podjazdy. Do tej pory zakupiono 5 pojemników, dodatkowe 3 powinny 
zabezpieczyć wieś w piasek z solą w stopniu zadowalającym. 
 
Organizacja Dnia Wsi Sulistrowiczki jest podyktowana potrzebą promocji wsi oraz promocji produktu 
lokalnego mieszkańców wsi. Jak dotąd we wsi nie odbywały się żadne cykliczne imprezy promujące 
wieś w Gminie.  
 
Fundusz bieżący to pieniądze potrzebne do pokrycia kosztów dostaw, do zakupu niezbędnych narzędzi, 
farb, impregnatów, paliwa, smarów, i innych. 
 

Szacowane wydatki z budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia/przedsięwzięć wynoszą łącznie3 
17 739,24 zł (siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia cztery grosze)  i 
w poszczególnych zadaniach wymienionych w tabeli rozbiją się na: 
 
 
1. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Letniej 9,000 zł  

(słownie: dziewięć tysięcy złotych) 

2. Wymiana 2 tablic informacyjnych 
• na skrzyżowaniu ulic Parkowej/Prostej 
• na parkingu przy Sanktuarium 

1,000 zł 
(słownie: tysiąc złotych) 

3. Wymiana mapy Sulistrowiczek na tablicy na parkingu 
przy Sanktuarium oraz renowacja konstrukcji tablicy 

1,500 zł 
(słownie: tysiąc pięćset złotych) 

4. Zakup 3 pojemników na piasek z solą oraz tabliczek 
grawerowanych "Sulistrowiczki - piasek" 

1200 zł 
(słownie: tysiąc dwieście złotych) 

5. Organizacja wydarzenia "Dzień Wsi Sulistrowiczki" 3000 zł 
(słownie" trzy tysiące złotych) 

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

2039,24 zł 
(słownie: dwa tysiące trzydzieści 
dziewięć złotych i dwadzieścia 
cztery grosze) 

 

 

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

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 01/08/2020 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa SULISTROWICZKI  

z dnia 28.08.2020 

 

 w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 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 

2021, na realizacje zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców – stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. 

 

 

Przewodniczący Zebrania – Sołtys 

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


