Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 6/2020
Zebrania Wiejskiego wsi Włóki
z dnia 10. 08. 2020 r.

SOŁECTWO WŁÓKI
Pan Marek Chmielewski
Wójt Gminy Dzierżoniów
WNIOSEK
Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim
(Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/380/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 marca
2014r. w sprawie funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące przedsięwzięcia do wykonania w ramach
funduszu sołeckiego na rok 2020.
Lp.

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze
sołectwa w ramach funduszu sołeckiego

Wnioskowana kwota
z funduszu sołeckiego

1.

Zagospodarowanie terenu przy Sali Integracji Społecznej
we Włókach

900,00

2.

Utrzymanie kosiarki
(paliwo, oleje, części zamienne i naprawa)

500,00

3.

Modernizacja drogi gminnej nr 243 w Kiełczynie

2.500,00

4.

Umowa zlecenie na koszenie terenów zielonych

3.200,00

5.

Zagospodarowanie terenu stawu przy działkach
nr 161/3 i 163/1 we Włókach – kontynuacja

900,00

6.

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej sołectwa
Włóki

600,00

7.

Modernizacja dróg gminnych

900,00

8.

Opłata dla ZDP w Dzierżoniowie za montaż obiektu
małej architektury typu „witacz” przy drodze
powiatowej nr 3009 D we Włókach

1.100,00

9.

Zagospodarowanie działki nr 586 „Gnejsowa Górka we Włókach”

900,00

10.

Zakup gruntu pod rozszerzenie obiektu małej retencji
znajdującej się na dz. gr. nr 390 we Włókach

15.387,81

11.

Działania związane z pobudzeniem aktywności
obywatelskiej

2.800,00

12.

Wspieranie działań realizowanych przez Młodzieżową
Radę Gminy Dzierżoniów

250,00

RAZEM

29.937,81
Sołtys wsi Włóki
Grażyna Pięt

Załączniki:
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego Nr 6/2020 z dnia 10.08.2020 r.
2. Protokół z Zebrania Wiejskiego
3. Lista obecności z Zebrania Wiejskiego

UZASADNIENIE
wniosku sołectwa Włóki, dotyczącego planowanych przedsięwzięć do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021.
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Przedsięwzięcie 1
Opis
przedsięwzięcia
oraz uzasadnienie,
że przedsięwzięcie
jest zadaniem
własnym gminy,
służy poprawie
warunków życia
mieszkańców oraz
jest zgodne ze
strategią rozwoju
gminy
Przedsięwzięcie 2
Opis
przedsięwzięcia
oraz uzasadnienie,
że przedsięwzięcie
jest zadaniem
własnym gminy,
służy poprawie
warunków życia
mieszkańców oraz
jest zgodne ze
strategią rozwoju
gminy

Zagospodarowanie terenu przy Sali Integracji Społecznej we Włókach
Na terenie sołectwa Włóki kilkanaście lat temu została wybudowana Sala Integracji Społecznej.
Przez wiele lat obiekt ten służy mieszkańcom i nie tylko. W 2021 roku planuje się zakup
materiałów do naprawy ławek i grilla.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym tj.
„W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) utrzymania gminnych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych”. Ponadto zadanie zgodne
jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny III.1
Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym - działanie
III.1.4:
„Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”

Przedsięwzięcie 3
Opis
przedsięwzięcia
oraz uzasadnienie,
że przedsięwzięcie
jest zadaniem
własnym gminy,
służy poprawie
warunków życia
mieszkańców oraz
jest zgodne ze
strategią rozwoju
gminy

Modernizacja drogi gminnej nr 243 w Kiełczynie
Przedsięwzięcie to jest kontynuacją zadania z lat poprzednich, które realizowało Sołectwo
Kiełczyn. W ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok nastąpi wspólne finansowanie ostatniego
etapu drogi przez pozostałe sołectwa parafii Kiełczyn.

Przedsięwzięcie 4
Opis
przedsięwzięcia
oraz uzasadnienie,
że przedsięwzięcie
jest zadaniem
własnym gminy,
służy poprawie
warunków życia
mieszkańców oraz
jest zgodne ze
strategią rozwoju
gminy

Umowa zlecenie na koszenie terenów zielonych
Mieszkańcy zdecydowali aby w roku 2021, tak samo jak w roku 2019 i 2020 podpisać umowę
zlecenie z mieszkańcem wsi Włóki , który będzie dbał o estetykę wsi na gminnych terenach
zielonych tj. Gnejsowa Górka we Włókach czy stawie ( dz. nr 161/3 i 163/1). Prace te
wykonywane byłyby w okresie od maja do września.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności
zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień” Ponadto zadanie
zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny I.2
Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich – cel operacyjny I.2.2
„Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz cel
operacyjny I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”

Przedsięwzięcie 5
Opis
przedsięwzięcia
oraz uzasadnienie,
że przedsięwzięcie

Zagospodarowanie terenu stawu przy działkach nr 161/3 i 163/1 we Włókach
Przedsięwzięcie to jest kontynuacja inwestycji z roku 2019 2020 roku w ramach której zlecono
oczyszczenie terenu oraz meliorację stawu. oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu ( działki
gminne 161/3 i 163/1 we Włókach). W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonana m.
in. tablica informacyjna.

Utrzymanie kosiarek (oleje, paliwo, części zamienne, naprawa)
W ramach tego zadania planuje się zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz
ewentualną naprawę kosiarki, która umożliwia utrzymanie gminnych terenów zielonych
w należytym stanie, a to z całą pewnością wpływa na poprawę estetyki wsi.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności
zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień”. Ponadto zadanie
zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny I.2
Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich – działanie I.2.2
„Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz
działanie I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym tj. „ W szczególności
zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego”.
Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel
operacyjny V.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej – działanie V.1.1 „Budowa,
przebudowa i remont dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą”

jest zadaniem
własnym gminy,
służy poprawie
warunków życia
mieszkańców oraz
jest zgodne ze
strategią rozwoju
gminy
Przedsięwzięcie 6
Opis
przedsięwzięcia
oraz uzasadnienie,
że przedsięwzięcie
jest zadaniem
własnym gminy,
służy poprawie
warunków życia
mieszkańców oraz
jest zgodne ze
strategią rozwoju
gminy
Przedsięwzięcie 7
Opis
przedsięwzięcia
oraz uzasadnienie,
że przedsięwzięcie
jest zadaniem
własnym gminy,
służy poprawie
warunków życia
mieszkańców oraz
jest zgodne ze
strategią rozwoju
gminy

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tj. „ W szczególności
zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) ładu przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej”.
Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel
strategiczny I.1 Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej – cel operacyjny I.1.3
„Odbudowa i konserwacja cieków wodnych oraz urządzeń melioracyjnych”
Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej sołectwa Włóki
Sołectwo Włóki od 2019 r. posiada stronę internetową - http://wieswloki.pl/ . Na stronie
zamieszczane są informacje o sołectwie, aktualności i relacje z różnego rodzaju imprez itp.
Dzięki temu w łatwy sposób można dotrzeć z ważnymi informacjami do większej liczby
mieszkańców. Ponadto strona internetowa sołectwa ma za zadanie promować naszą
miejscowość. Dlatego mieszkańcy zdecydowali, żeby zarezerwować środki na prowadzenie
i utrzymanie strony internetowej w roku 2021.
Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel
strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, cel
operacyjny III.1.3 „Rozwijanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji w życiu
publicznym” oraz z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. : „ (…) wspieranie i
upowszechnianie idei samorządowej , w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju
jednostek pomocniczych …”
Modernizacja dróg gminnych
Od wielu lat na terenie sołectwa Włóki obserwuje się wzmożony rozwój budownictwa
jednorodzinnego na obszarze tzw. „drugiego pasa zabudowy”. Większość tych dróg
prowadzących do posesji jest o nawierzchni gruntowej. Stosowane do tej pory metody
utwardzania tych dróg nie przynoszą efektów. Środki na realizację tego zadania mają zostać
przeznaczone na zakup tabliczek z nazwą ulicy oraz na nawiezienie odpowiedniego materiału do
ich utwardzenia.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym tj. „ W szczególności
zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego”.
Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel
operacyjny V.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej – działanie V.1.1 „Budowa,
przebudowa i remont dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą”

Przedsięwzięcie 8

Opłata dla ZDP w Dzierżoniowie za montaż obiektu małej architektury typu „witacz”
przy drodze powiatowej nr 3009 D we Włókach

Opis
przedsięwzięcia
oraz uzasadnienie,
że przedsięwzięcie
jest zadaniem
własnym gminy,
służy poprawie
warunków życia
mieszkańców oraz
jest zgodne ze
strategią rozwoju
gminy

Celem zadania jest wykonanie rocznej opłaty dla ZDP w Dzierżoniowie za
umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 3009 D we Włókach obiektu małej
architektury typu „witacz”. Przez przepisy taki obiekt jest traktowany jako reklama
stąd stosowna jest opłata. Ich zakup wpłynie na poprawę estetyki i promocje wsi.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj.
„W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspierania
i upowszechniania idei samorządowej”.
Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 20142020: Cel operacyjny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach
wiejskich – działanie I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy
z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz działanie I.2.4 „Urządzona, uporządkowana
i zadbana przestrzeń publiczna”

Przedsięwzięcie 9
Opis
przedsięwzięcia
oraz uzasadnienie,
że przedsięwzięcie
jest zadaniem
własnym gminy,
służy poprawie
warunków życia

Zagospodarowanie działki nr 586 - „Gnejsy na Włókach”
Przedsięwzięcie to jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w roku 2016 i ma na celu utrzymanie
gminnych terenów zielonych w należytym stanie, co z pewnością wpłynie na poprawę estetyki
wsi. Po zrealizowaniu w poprzednich latach wielu zadań inwestycyjnych na tym terenie, obecnie
planuje się wykonanie drobnych prac konserwatorskich.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności
zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) zieleni gminnej i zadrzewień” Ponadto zadanie
zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny I.2

mieszkańców oraz
jest zgodne ze
strategią rozwoju
gminy
Przedsięwzięcie 10

Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich – działanie I.2.2 „Wysoka
estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz działanie
I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”

Opis
przedsięwzięcia
oraz uzasadnienie,
że przedsięwzięcie
jest zadaniem
własnym gminy,
służy poprawie
warunków życia
mieszkańców oraz
jest zgodne ze
strategią rozwoju
gminy
Przedsięwzięcie 11
Opis
przedsięwzięcia
oraz uzasadnienie,
że przedsięwzięcie
jest zadaniem
własnym gminy,
służy poprawie
warunków życia
mieszkańców oraz
jest zgodne ze
strategią rozwoju
gminy

Celem przedsięwzięcia jest zakup działki gruntu o pow. ok 30 a wyodrębnionej z dz. nr 391/2 we
Włókach, która jest przyległa do działki gruntu nr 390, będącą własnością Gminy Dzierżoniów.
Przedmiotowe zadanie umożliwi wykonanie obiektu małej retencji. Jego powstanie/modernizacja
zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe sołectwa Włóki.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym tj. „ W szczególności
zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) ładu przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej”.
Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel
strategiczny I.1 Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej – cel operacyjny I.1.3
„Odbudowa i konserwacja cieków wodnych oraz urządzeń melioracyjnych”

Przedsięwzięcie 12
Opis
przedsięwzięcia
oraz uzasadnienie,
że przedsięwzięcie
jest zadaniem
własnym gminy,
służy poprawie
warunków życia
mieszkańców oraz
jest zgodne ze
strategią rozwoju
gminy

Zakup gruntu pod rozszerzenie obiektu małej retencji znajdującej się na dz. gr. nr 390 we
Włókach

Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskich
Celem przedsięwzięcia jest realizacja szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności
obywatelskiej. Są to m. in. spotkania integrujące społeczność, mobilizujące do spędzania czasu
wolnego w sposób kulturalny. Spotkania okolicznościowe np. Wieczór z kolędą , Ferie na wsi,
Dzień Kobiet, itp. mają charakter kulturalno – integracyjny. Imprezy sportowe pozwolą wykazać
się sprawnością i kondycją mieszkańców, lokalnych drużyn a kibicom pozwolą spędzić czas na
świeżym powietrzu.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W
szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki…, oraz
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.
Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel
operacyjny VI.3 Upowszechnianie sportu i rekreacji - działanie VI.3.4 : „Atrakcyjna oferta
aktywnego spędzania czasu wolnego” oraz Cel operacyjny III.1 Zwiększenie poziomu
uczestnictwa obywateli w życiu publicznym - działanie III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia
tożsamości lokalnej”
Wspieranie działań realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Dzierżoniów
Na terenie Gminy Dzierżoniów od dwóch kadencji działa Młodzieżowa Rada Gminy
Dzierżoniów, która ma za zadanie uświadomić młodym ludziom, że niezależnie od wieku mają
ogromny wpływ na to, jak i gdzie żyją. Najważniejszym celem istnienia MRG jest zwiększenie
zainteresowania młodych ludzi sprawami publicznymi i zaangażowanie na poziomie lokalnym
oraz „zatrzymanie” ludzi młodych na terenie gminy.
W związku z powyższym niezbędne jest zarezerwowanie środków na organizację spotkań
pobudzających aktywność młodzieży na terenie gm. Dzierżoniów.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „ W szczególności
zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.
Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel
strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – cel
operacyjny III.1.6 : „Powołanie młodzieżowej Rady Gminy” oraz cel operacyjny III.1.4 :
„Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”.

Sołtys wsi Włóki
Grażyna Pięt
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