
Załącznik nr 1  

do Uchwały   Nr  5/2015  

Zebrania Wiejskiego wsi Włóki 

z dnia  15.09.2015 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) 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 2016 

 

LP. 
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji  

na obszarze sołectwa w  ramach funduszu sołeckiego 

Wnioskowana kwota  

z funduszu sołeckiego 

1.  Plac sportowo-rekreacyjny we Włókach – 

doposażenie oraz modernizacja placu zabaw  
5.700 

2.  Utrzymanie kosiarki 

(paliwo, oleje, części zamienne i naprawa) 
800 

3.  
Utrzymanie terenów zielonych - konserwator 500 

4.  
Zakup aparatu fotograficznego 800 

5.  
Zakup kontenera magazynowego oraz materiałów do montażu 2.000 

6.  
Wykonanie „witaczy” oraz logo wsi  2.000 

7.  
Zakup sprzętu festynowego  300 

8.  
Dofinansowanie do zakupu drabiny strażackiej dla OSP Tuszyn 700 

9.  
Rollapy 2.500 

10.  
Zagospodarowanie  działki nr 586   - „Gnejsy na Włókach” 700 

11.  Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa  

(w tym zakup usług fotograficznych do kroniki) 
287,08 

12.  
Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej 3.700 

Razem 19.987,08 zł 

 

 

       Sołtys wsi Włóki 

 

 

                                       Józef Świtalski 
                                      

 

Załączniki: 

1. Uchwała Zebrania Wiejskiego Nr 5/2015 z dnia 15.09.2015 r.  

2. Protokół z Zebrania Wiejskiego  

3. Lista obecności z Zebrania Wiejskiego 
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UZASADNIENIE 

wniosku sołectwa Włóki, dotyczącego planowanych przedsięwzięć do wykonania 

w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 
 

Przedsięwzięcie 1 Plac sportowo-rekreacyjny we Włókach –  

doposażenie oraz modernizacja placu zabaw 
Planowany termin 

realizacji 
V-VI 2016r. 

Opis przedsięwzięcia 

oraz uzasadnienie, że 

przedsięwzięcie jest 

zadaniem własnym 

gminy, służy 

poprawie warunków 

życia mieszkańców 

oraz jest zgodne ze 

strategią rozwoju 

gminy 

Na terenie sołectwa Włóki kilkanaście lat temu został wybudowany plac zabaw, w związku z jego 

ciągłą eksploatacją niezbędna jest wymiana urządzeń zabawowych na nowe, które nie będą 

zagrażały bezpieczeństwu bawiących się tam dzieci. W ramach przedsięwzięcia planuje się 

również wykonanie projektu budowlanego oraz zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej. W 

przyszłym roku zaplanowano zakup kolejnych urządzeń do siłowni.  

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności 

zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych”. Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy 

Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel operacyjny VI.3 Upowszechnianie sportu i rekreacji – 

działanie VI.3.1 „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych”.  

Przedsięwzięcie 2 Utrzymanie kosiarek (oleje, paliwo, części zamienne, naprawa) 

Planowany termin 

realizacji 
IV-X 2016r. 

Opis przedsięwzięcia 

oraz uzasadnienie, że 

przedsięwzięcie jest 

zadaniem własnym 

gminy, służy 

poprawie warunków 

życia mieszkańców 

oraz jest zgodne ze 

strategią rozwoju 

gminy 

W ramach tego zadania planuje się ewentualne zlecenie naprawy, zakup materiałów 

eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej – Traktor Partner 185107hrb, 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 

Przedsięwzięcie 3 Utrzymanie terenów zielonych - konserwator 

Planowany termin 

realizacji 
V-IX 2016r. 

Opis przedsięwzięcia 

oraz uzasadnienie, że 

przedsięwzięcie jest 

zadaniem własnym 

gminy, służy 

poprawie warunków 

życia mieszkańców 

oraz jest zgodne ze 

strategią rozwoju 

gminy 

W ramach zadania planuje się podpisanie umowy zlecenie z mieszkańcem wsi, który będzie dbał 

o powierzony mu sprzęt oraz systematycznie kosił boisko sportowe, plac zabaw oraz tereny 

przyległe. Dzięki temu wieś będzie ładna i zadbana.  

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”. 

Przedsięwzięcie 4 Zakup aparatu fotograficznego 

Planowany termin 

realizacji 
I 2016r. 

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 sprawne prowadzenie oraz organizacja pracy w sołectwie. Zakup 

aparatu fotograficznego pozwoli na sprawną obsługę pracy sołtysa i rady sołeckiej. Wszelkie 

działania pobudzające aktywność obywatelską są udokumentowane na zdjęciach, które później 

zamieszczamy  w kronice sołeckiej. 

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 2014-2020: Cel 

operacyjny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – działanie  

III.1.4  „Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej” oraz Cel operacyjny III.2 Wzmocnienie 

sołectw i organizacji społecznych – działanie  III.2.1  „Rozwijanie mechanizmu wspierania 

inicjatyw sołeckich i obywatelskich”.  

 



Przedsięwzięcie 5 Zakup kontenera magazynowego oraz materiałów do jego montażu 

Planowany termin 

realizacji 
IV-V 2016r. 

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 kontenera magazynowego oraz materiałów do jego montażu. 

Zakup ten pozwoli na przechowywanie sprzętu festynowego i innych środków trwałych należące 

do sołectwa.  

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 2014-2020: Cel 

operacyjny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – działanie  

III.1.4  „Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej” oraz Cel operacyjny III.2 Wzmocnienie 

sołectw i organizacji społecznych – działanie  III.2.1  „Rozwijanie mechanizmu wspierania 

inicjatyw sołeckich i obywatelskich” 

Przedsięwzięcie 6 Wykonanie witaczy oraz logo wsi 
Planowany termin 

realizacji 
I-VII 2016r. 

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 wykonanie witaczy oraz logo wsi.  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 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” 

Przedsięwzięcie 7 Zakup sprzętu festynowego (parasol) 

Planowany termin 

realizacji 
I-X. 2016r. 

Opis przedsięwzięcia 

oraz uzasadnienie, że 

przedsięwzięcie jest 

zadaniem własnym 

gminy, służy 

poprawie warunków 

życia mieszkańców 

oraz jest zgodne ze 

strategią rozwoju 

gminy 

Mieszkańcy zdecydowali, że niezbędny jest zakup sprzętu festynowego w formie parasola, co 

podyktowane jest tym, że na terenie wsi  co roku odbywa się kilkanaście imprez plenerowych .  

 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 II.2 Podejmowanie 

inicjatyw na rzecz rozwoju kultury – działanie II.2.1 „Budowa i modernizacja obiektów 

służących rozwojowi kultury”. aktywności obywatelskiej”.” 

Przedsięwzięcie 8 Dofinansowanie do zakupu drabiny strażackiej dla OSP Tuszyn 

Planowany termin 

realizacji 
I-XII 2016 

Opis przedsięwzięcia 

oraz uzasadnienie, że 

przedsięwzięcie jest 

zadaniem własnym 

gminy, służy 

poprawie warunków 

życia mieszkańców 

oraz jest zgodne ze 

strategią rozwoju 

gminy 

Przedsięwzięcie to realizowane będzie wspólnie z sołectwem Tuszyn, na terenie którego znajduję 

się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej z Tuszyna. W  celu zapewnienia gotowości bojowej OSP  

z Tuszyna planuje się dofinansowanie do zakupu drabiny strażackiej.  

Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020 cel 

operacyjny:V.2 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego: V.2.3 Wspieranie działalności Straży 

Pożarnej, Policji oraz innych służb zapewniających bezpieczeństwo oraz z art.7 ust.1 pkt. 14 

ustawy o samorządzie gminnym tj. „Sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej”. 

Przedsięwzięcie 9 Rollapy 

Planowany termin 

realizacji 
I-XI 2016r. 

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 wykonanie rollapów promujących wieś. Byłby to świetny element 

promocji sołectwa wystawiany przy namiocie sołeckim podczas imprez lokalnych  lub  innych 

przedsięwzięć w których uczestniczy miejscowość Włóki. 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 2014-2020: Cel operacyjny III.1 Zwiększenie poziomu 

uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – działanie  III.1.4  „Wzmocnienie poczucia 

tożsamości lokalnej” oraz Cel operacyjny III.2 Wzmocnienie sołectw i organizacji społecznych – 

działanie  III.2.1  „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich” 
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Przedsięwzięcie 10 Zagospodarowanie  działki nr 586   - „Gnejsy na Włókach” 

Planowany termin 

realizacji 
I-XI.2016r. 

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 paliwa, olejów oraz niezbędnych narzędzi do uporządkowania 

terenu „Gnejsy na Włókach” która umożliwia utrzymanie gminnych terenów zielonych w 

należytym stanie, a to z całą pewnością wpłynie  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” 

Przedsięwzięcie 11 Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa 

(w tym zakup usług fotograficznych) 

Planowany termin 

realizacji 
I-XI.2016r. 

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 sprawne prowadzenie oraz organizacja pracy w sołectwie. Zakup 

materiałów biurowych pozwoli na sprawną obsługę pracy sołtysa i rady sołeckiej. Wszelkie 

działania pobudzające aktywność obywatelską są dokumentowane na zdjęciach, które później 

zamieszczamy w kronice sołeckiej. 

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 2014-2020: Cel 

operacyjny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – działanie  

III.1.4  „Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej” oraz Cel operacyjny III.2 Wzmocnienie 

sołectw i organizacji społecznych – działanie  III.2.1  „Rozwijanie mechanizmu wspierania 

inicjatyw sołeckich i obywatelskich” 

Przedsięwzięcie 12 Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskich 

Planowany termin 

realizacji 
I-XII 2016r. 

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 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 oraz wycieczki 

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.3.3: „ Świadome 

uczestnictwo mieszańców  gminy w aktywnych formach spędzania czasu wolnego” oraz  VI.3.4 : 

„Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego” , a także Cel operacyjny III.1  

Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym - działanie  III.1.4 : 

„Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej” 

 


