
 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 1/2022 

 ZEBRANIA WIEJSKIEGO  

SOŁECTWA RUDAWA 

z dnia 4 września 2022 r.  

 

w sprawie: przyjęcia do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. 2022 poz. 559), 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 § 9 pkt.31 Statutu Sołectwa Rudawa,   

 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA RUDAWA 

 

uchwala, co następuje : 

 

§ 1 
Przyjmuje się do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zadania (przedsięwzięcia), wymienione 

we wniosku sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 r., 

stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

 

Wniosek, o którym mowa w § 1 zostanie przekazany Wójtowi Gminy w terminie do 30 września 

2022 r. 

 

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi. 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Zebrania  

 

 

        Marcin Cieślak  

 

 

 



 

    Załącznik  

                                                                                                                                 do Uchwały 

Zebrania Wiejskiego nr 1/2022 

Sołectwa Rudawa 

z dnia 04.09.2022 r.  

          

 

Wniosek sołectwa Rudawa do Wójta Gminy Zabierzów 

w sprawie przeznaczenia 

środków funduszu sołeckiego na rok 2023 

 

Zestawienie przedsięwzięć proponowanych do realizacji w roku 2023 

 

Sołectwo Rudawa 

Kwota funduszu sołeckiego na rok 2023 –   70 406,00 zł. 

 

Przedsięwzięcie Nr 1: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

Działalność kulturalna sołectwa. 

 

42 000,00 zł. 

Uzasadnienie:  Przedsięwzięcie to ma na celu realizację zadań związanych z działalności kulturalną 

w sołectwie. Z wyżej wymienionych środków ma być realizowany roczny cykli imprez. Wspierane 

mają być inicjatywy kulturalne organizacji działających w sołectwie w tym wyjazdów promujących 

sołectwo Rudawa.  

 

 

Przedsięwzięcie Nr 2: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

Zakup paliwa i oleju do kosiarek i dmuchawy.  

 

1 400,00 zł., 

Uzasadnienie:  zadnie to jest integralną częścią działań mających na celu podnoszenie estetyki 

sołectwa.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przedsięwzięcie nr 3:  

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

Zakup paliwa i oleju do traktora.  

 

1 000,00 zł., 

Uzasadnienie:  zadnie to jest integralną częścią działań mających na celu podnoszenie estetyki 

sołectwa.    

          

 

Przedsięwzięcie Nr 4: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

 
Zakup asortymentów potrzebnych do utrzymania czystości w sołectwie oraz 

zakup materiałów i narzędzi pomocniczych w tym zakup odzieży ochronnej                   

i zabezpieczeń.  

 

 
1 000,00 zł. 

Uzasadnienie:  zadnie to jest integralną częścią działań mających na celu podnoszenie estetyki 

sołectwa.    

 

 

 

Przedsięwzięcie Nr 5: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

Zakup środków czystości.   
736,00 zł. 

Uzasadnienie:  zadnie to jest integralną częścią działań mających na celu podnoszenie estetyki 

sołectwa.    

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          

Przedsięwzięcie Nr 6: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

Dofinansowanie modernizacji pracowni multimedialnej w budynku 

Zespołu Szkół w Rudawie w celu aktywizacji i integracji środowiska 

mieszkańców Rudawy w szczególności seniorów i młodzieży.  

 

3 000,00 zł.  

Uzasadnienie:   
Wsparcie tego zadania sprawia, że z pracowni mogą korzystać dzieci i młodzież podczas zajęć 

lekcyjnych ale też poza lekcjami korzystają seniorzy wspólnie z młodzieżą w ramach aktywizacji 

wiekowej.  

 

Przedsięwzięcie Nr 7: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

Dokończenie podjazdu na tak zwanej Końskiej Drodze.   

4 000,00 zł.  

Uzasadnienie:   
Zadanie to będzie dokończeniem przebudowy tak zwanej Końskiej Drogi. Z przyczyń związanych               

z usytuowaniem podjazdu na stoku i z przyczyn geologicznych (zagrożenie osuwiskiem) nie dało się 

w miejscu gdzie podjazd był projektowany kontynuować tego zadania. Zadanie to może być 

dokończone po innej łagodniejszej pod kątem nachylenia stronie stoku.      

 

Przedsięwzięcie Nr 8: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

 

Wykonanie przebudowy placu zabaw na ul. Antoniny Domańskiej.   

 

4 000,00 zł.  

Uzasadnienie:   
Plac zabaw wymaga gruntownej przebudowy. Jego funkcjonalność uległa pogorszeniu, utrzymanie 

go w należytym porządku i estetyce jest utrudnione. Ponadto zmniejszyły się standardy 

bezpieczeństwa.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przedsięwzięcie nr 9: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

Doposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w Rudawie dla potrzeb 

mieszkańców sołectwa (zakup gier, mebli).  
 

1 000,00 zł. 

Uzasadnienie:   
Świetlica jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży w celu wykorzystania ich czasu wolnego na 

szeroko rozumianą aktywizację.  

 

Przedsięwzięcie nr 10:  

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

Doposażenie strażnicy OSP Rudawa.   

6 000,00 zł. 

Uzasadnienie:   
Istnieje potrzeba ciągłego doposażania strażnicy OSP w sprzęt związany z utrzymaniem gotowości 

bojowej OSP.   

 

Przedsięwzięcie Nr 12: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

Ubezpieczenie traktora.   

270,00 zł. 

Uzasadnienie:   
Traktor jest używany do celów związanych z utrzymaniem czystości co sprawia, że jest 

uczestnikiem ruchu drogowego, a więc istniej potencjalne zagrożenie związane z jego 

uczestnictwem w zdarzeniu drogowym.      

 

Przedsięwzięcie Nr 13: 

Nazwa przedsięwzięcia: Szacunkowy koszt: 

Doposażenie świetlicy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży                       

z sołectwa Rudawa.   

 

6 000,00 zł. 

Uzasadnienie:   
Świetlica jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży w celu wykorzystania ich czasu wolnego na 

szeroko rozumianą aktywizację. Pełni ona funkcję promocji zdrowego trybu życia w oparciu                     

o kulturę fizyczną.    

 


