
Załącznik nr 1  

do Uchwały   Nr  7/2016  

Zebrania Wiejskiego wsi Włóki 

z dnia  12.09.2016 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 2017 

Lp. 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji  

na obszarze sołectwa 

w  ramach funduszu sołeckiego 

Wnioskowana kwota z 

funduszu sołeckiego 

1. 
Plac sportowo-rekreacyjny we Włókach –

wykonanie ogrodzenia od strony ul. Widokowej  
2900,00 

2. 
Utrzymanie kosiarki 

(paliwo, oleje, części zamienne i naprawa) 
500,00 

3. Zakup termosów gastronomicznych 760,00 

4. Melioracja cieku wodnego  4000,00 

5. Modernizacja dróg gminnych 3000,00 

6. 
Zagospodarowanie  działki nr 586   - 

 „Gnejsy na Włókach” 
4950,00 

7. 
Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa 

(w tym zakup usług fotograficznych do kroniki) 
140,46 

8. 
Działania związane z pobudzeniem aktywności 

obywatelskiej 
3.800,00 

RAZEM 20.050,46 

 

 

       Sołtys wsi Włóki 

     

      Marcin Pięt 

 

 

 

 

 

 
 

Załączniki: 

1. Uchwała Zebrania Wiejskiego Nr 7/2016 z dnia 12.09.2015 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 2017 

 
Przedsięwzięcie 1 Plac sportowo-rekreacyjny we Włókach –  

Wykonanie ogrodzenia od strony ul. Widokowej 
Planowany termin 
realizacji 

IV - V. 2017r. 

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. 

Przez wiele lat był sukcesywnie modernizowany. Dzięki tym działaniom poprawiono 

stan urządzeń zabawowych i estetyki obiektu. Po jego pełnej modernizacji brakuje 

wykonania ogrodzenia od strony ul. Widokowej.  

 

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

Planowany termin 
realizacji 

IV-X.2017r. 

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 Zakup termosów gastronomicznych 

Planowany termin 
realizacji 

I-III.2017r. 

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 termosów gastronomicznych do transportu 

żywności. Zakup ten pozwoli na przechowywanie jedzenia podczas przedsięwzięć 

plenerowych, bez konieczności ich stałego podgrzewania.  

 

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 4 Melioracja cieku wodnego 
Planowany termin 
realizacji 

IV-X.2017r. 

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 nowego mostku na cieku wodnym Włóczka 

w okolicach posesji 82. Jest to dość newralgiczne miejsce, ponieważ szerokość 

przepustu jest bardzo mała a koryto prawie 3 razy szersze. Taki stan rzeczy powoduje 

w czasie intensywnych opadów deszczu występowanie wody z brzegu i zalewanie 

okolicznych posesji. Po konsultacjach z Wójtem Gminy Dzierżoniów to zadanie  

będzie współrealizowane ze środków  Budżetu Gminy Dzierżoniów.   

 

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 operacyjny I.1 Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej – działanie  

I.1.3  „Odbudowa i konserwacja cieków wodnych oraz urządzeń melioracyjnych” 

Przedsięwzięcie 7 Modernizacja dróg gminnych 

Planowany termin 
realizacji 

V-X. 2017r. 

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

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 „ wykorytowanie” tych dróg 

oraz 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 6 Zagospodarowanie  działki nr 586   - „Gnejsy na Włókach” 

Planowany termin 
realizacji 

I-XI.2017 r. 

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 zagospodarowanie ternu „Gnejsy na Włókach” która 

umożliwia utrzymanie gminnych terenów zielonych w należytym stanie, a to z całą 

pewnością wpływa na poprawę estetyki wsi. Po wytyczenie ścieżki do nordic wal 

kingu, oczyszczenie dwóch oczek wodnych, wywóz gruzu papy i innych nieczystości 

z tego terenu. Wyrównanie terenu na tzw. „pierwszym poziomie”.  

 

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” 
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Przedsięwzięcie 7 Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa 

(w tym zakup usług fotograficznych) 

Planowany termin 
realizacji 

I-XI.2017r. 

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 

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 8 Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskich 

Planowany termin 
realizacji 

I-XII. 2017r. 

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.3.4 : 

„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” 

 

 

 

 

Sołtys wsi Włóki 

     

 Marcin Pięt 

 


