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UCHWAŁA NR 2/2020 

 ZEBRANIA WIEJSKIEGO  

SOŁECTWA  RUDAWA 

z dnia 30.08.2020 r.  
 

w sprawie: ustalenia planu rzeczowo – finansowego Sołectwa na rok 2021  

 

Na podstawie § 9 pkt 3 oraz § 51 Statutu Sołectwa Rudawa(Dz. Urz. Woj. Mał.  z 2011 r. nr 232 

poz. 1887 ze zm.) stanowiącego załącznik do Uchwały VII/39/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 

25 marca 2011 r. w sprawie uchwalenie Statutów Sołectw Gminy Zabierzów,  

 

 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA RUDAWA 

 

 

uchwala, co następuje : 

 

§ 1 
Dokonuje się podziału środków pozostających do dyspozycji Sołectwa na rok 2021, 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 59 735,40 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        59 735,40 zł., 

 

§2 

 

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

sfinansowanie następujących zadań:  

 

1) Zakup asortymentu kuchennego do budynku ,,Centrum Kultury”  – 7 055,40 zł,  

2) Zakup tonerów do drukarki HP – 1 000,00 zł,  

3) prace porządkowe w sołectwie, w tym sprzątanie rynku i ulic, koszenie trawników, place 

zabaw,  udrażnianie rowów   – 23 000,00 zł, 

4) sprzątanie świetlicy i sołtysówki – 9 000,00 zł,  
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5) doposażenie świetlicy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży  z sołectwa Rudawa –                 

6 000,00 zł,   

6) Wykonanie boiska do gry w siatkówkę plażową  na obiekcie LKS Orlęta Rudawa dla 

potrzeb świetlicy sportowej – 2 000,00 zł.  

2. Tworzy się rezerwę funduszu sołeckiego w kwocie – 11 680,00 zł.  

§3 

 

Uchwała zostanie przedłożona Wójtowi Gminy Zabierzów w terminie do 30 września 2020 r. 

 

 §4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi. 

 

§5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                             Przewodniczący Zebrania  

                             

                                                                                                      Marcin Cieślak   

 


