
UCHWAŁA nr 4/2020 r. 
Zebrania Wiejskiego w Rudawie  

z dnia 30.08.2020 r.  
 
w sprawie zmiany Uchwały nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego w Rudawie z dnia             
1 września 2019 w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego Sołectwa na 
2020 r. 
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 2 ust 6 oraz art. 5 ust. 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy 
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301 ze zm.)  oraz 
działając na podstawie § 51 ust. 5 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 uchwala się co następuje:       
 

§ 1 
 

1. Przedsięwzięcia nr 1. Nazwa przedsięwzięcia ,,Działalność Kulturalna 
sołectwa”. Zmienić na dodatkowe przedsięwzięcie o wartości poniżej podanej 
w następującym brzmieniu: kwotę 6 000,00 zł przekazać na realizację nowego 
zadania o nazwie ,,Zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej                         
w Rudawie”. Realizacja pozostałych środków z przedsięwzięcia nr 1 pozostaje 
bez zmian.  

2. Przedsięwzięcie nr 5. Nazwa przedsięwzięcia ,,Wynajęcie toalety na Rynku               
w Rudawie”. Zmienić na nowe przedsięwzięcie w następujący brzmieniu: 
kwotę 2 000,00 zł przeznaczyć na nowe zadanie o nazwie ,,Wykonanie 
oczyszczenia i posiania trawy na działce gminnej nr 256 w Rudawie 
znajdującej się przy ul. Zakątek”.   

3. Przedsięwzięcie nr 6. Nazwa przedsięwzięcia ,,Dofinansowanie modernizacji 
pracowni multimedialnej w budynku Zespołu Szkół w Rudawie w celu 
aktywizacji i integracji środowiska mieszkańców Rudawy w szczególności 
seniorów i młodzieży”. zmienić na nowe przedsięwzięcie w następującym 
brzmieniu: kwotę 5 000,00 zł przeznaczyć na nowe zadanie o nazwie ,,zakup 
pianina w celu rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży oraz w celu 
aktywizacji i integracji środowiska mieszkańców Rudawy w szczególności 
seniorów i młodzieży”.    

 
§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Sołtysowi.   
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Przewodniczący Zebrania  
                                      

                                                                                               Marcin Cieślak  



 
 
 
 
Uzasadnienie:  
 
Zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie jest zadaniem                      
o charakterze kulturalnym w celu utrwalenia historii stowarzyszenia                             
i symbolicznego przekazania dziedzictwa następnym pokoleniom. W sztandarze 
zawierają się chrześcijańskie i humanistyczne wartości, na których oparta jest 
działalność OSP.  
Toalety zostały wynajęte bezpośrednio z innych środków budżetu Urzędu Gminy 
Zabierzów, a więc jest zasadne aby środki te przeznaczyć na inne zadanie. 
Zadaniem ty jest usługa związana z oczyszczeniem i zasianiem trawy na działce 
gminnej nr 256 w Rudawie. Działka ta jest od wielu już lat zaniedbana i wymaga 
rekultywacji wraz z posianiem trawy.  
Planowane zadanie związane z dofinansowaniem modernizacji pracowni 
multimedialnej w budynku Zespołu Szkół w Rudawie w celu aktywizacji i integracji 
środowiska mieszkańców Rudawy w szczególności seniorów i młodzieży uznaliśmy 
za zasadne aby nie realizować. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Rudawie 
zaproponowała aby środki te przenieść na inne zadanie związane  z zakupem 
pianina w celu rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży oraz w celu 
aktywizacji i integracji środowiska mieszkańców Rudawy w szczególności seniorów           
i młodzieży.  


