
1 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 4 /2016 

 ZEBRANIA WIEJSKIEGO  

SOŁECTWA  RUDAWA 

z dnia 18 września 2016 r. 

 

w sprawie: ustalenia planu rzeczowo – finansowego Sołectwa na rok 2017  

 

Na podstawie § 9 pkt 3 oraz § 51 Statutu Sołectwa Rudawa 

 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA RUDAWA 

 

 

uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

Dokonuje się podziału środków pozostających  do dyspozycji Sołectwa na rok 2016, po 

wyłączeniu środków stanowiących środki funduszu sołeckiego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 

lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) w kwocie: 

 

1) część podstawowa środków wydzielona do dyspozycji sołectwa 76 376,00 zł., 

2) dobrowolne wpłaty osób fizycznych lub osób prawnych              .………….….…….zł., 

3) kwoty ze sprzedaży mienia wiejskiego        …………….……..zł., 

4) wpływy z doraźnego wynajmowania pomieszczeń                 …………….……..zł., 

5) niewykorzystane środki z lat poprzednich        …… ……………..zł. 

ŁĄCZNIE         76 376,00 zł. 

 

§2 

 

1.Środki, pozostające do dyspozycji sołectwa, o których mowa w § 1 przeznacza się na 

sfinansowanie następujących zadań: 

 
1. Wykonanie Drogi Gminnej ul. Stanisława Polaczka – boczna na wysokości Sióstr 70 – metrów 

bieżących – 6 000 zł.  

2. Remont kapliczki na ul. Dunajewskiego – 2000 zł.  
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3. Prace porządkowe w sołectwie – 17 000 zł. W tym sprzątanie rynku i ulic, koszenie trawników 

i pasów drogowych, sprzątanie świetlicy i sołtysówki, place zabaw,   

4. Dofinansowanie modernizacji pracowni multimedialnej w budynku Zespołu Szkół w Rudawie 

w celu aktywizacji i integracji środowiska mieszkańców Rudawy w szczególności seniorów                    

i młodzieży  – 4 000 zł.  

5. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Łanowej – 4 000 zł.   

6. Wykonanie projektu ul. Zarzecze wraz z projektem odwodnienia – 5 000 zł.  

7. Wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z korytkami przy krawężnikowymi ul. Podgórskiej 

przy skrzyżowaniu z ul. Podhalańską w Nielepicach – 60 metrów bieżących – 7 000 zł.  

8. Zaprojektowanie ul. Suski wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Wojtasa, a ul. Zieloną – 5 000 zł. 

9. Zakup tablic informacyjnych – 7 000 zł.  

10. Uporządkowanie, odmulenie  oraz ułożenie kratek ażurowych wzdłuż rowu melioracyjnego 

biegnącego od ul. Podgórskiej w kierunku rzeki Rudawa – 100 metrów bieżących – 7 000 zł.   

11. Wykonanie barierki wzdłuż Końskiej Drogi – 2 000 zł.  

12. Doposażenie świetlicy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży z sołectwa Rudawa – 2 000 zł.,  

13. Rezerwa – 8 376 zł.  

 

§3 

 

Uchwała zostanie przedłożona Wójtowi Gminy Zabierzów w terminie do 30 września 2016 r. 

 

 §4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi. 

 

§5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ………………………………………………………... 

       (podpis Przewodniczącego Zebrania) 


