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SOŁECTWO JODŁOWNIK
 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 2014 roku  
w sprawie funduszu sołeckiego,  zgłaszamy następujące  przedsięwzięcia  do wykonania  w ramach funduszu
sołeckiego na rok 2021

LP.
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji 

na obszarze sołectwa w  ramach funduszu sołeckiego
Wnioskowana kwota 
z funduszu sołeckiego

1.
Utrzymanie strony internetowej 500

2.
Utrzymanie terenów zielonych 1.300

3.
Modernizacja Domku Myśliwskiego w Jodłowniku 15.330

4.
Zakup rębaka 3.000

5. Zakup umundurowania oraz specjalistycznego sprzętu do 
skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych 
przez OSP Ostroszowice

1.000

6. Działania związane z pobudzeniem aktywności 
obywatelskiej

3.096,44

7. Wspieranie działań realizowanych przez Młodzieżową 
Radę Gminy Dzierżoniów

233

8.
Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa 400

Razem 24.859,44 zł

Sołtys wsi Jodłownik

                                Wojciech Świtalski
                                

Załączniki:
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego Nr 4/2020  z dnia 18.09.2020 r. 
2. Protokół z Zebrania Wiejskiego 
3. Lista obecności z Zebrania Wiejskiego



UZASADNIENIE
wniosku sołectwa Jędrzejowice, dotyczącego planowanych przedsięwzięć do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

Przedsięwzięcie 1 Utrzymanie strony internetowej

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

Sołectwo Jodłownik posiada stronę internetową -  www.jodlowniczanie.eu. Na stronie 
zamieszczane są informacje o sołectwie, aktualności i relacje z różnego rodzaju imprez itp. Strona 
ma za zadanie promować naszą miejscowość. Dlatego  mieszkańcy zdecydowali, że osobie 
prowadzącej stronę zostanie wypłacone symboliczne wynagrodzenie . 
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust 1 pkt.17 ustawy o samorządzie gminnym tj.: „(…) wspieranie i 
upowszechnianie  idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek
pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej”.  Ponadto zadanie 
zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny  III.1 
Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – cel operacyjny III.1.3 
„Rozwijanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji w życiu publicznym”.

Przedsięwzięcie 2 Utrzymanie terenów zielonych

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

Co roku sołectwo Jodłownik z funduszu sołeckiego przeznacza środki na zakup kwiatów i krzewów
ozdobnych, które mieszkańcy w czynie społecznym sadzą na terenie działek gminnych w okolicach
placu zabaw oraz przy Domku Myśliwskim. W ramach realizacji powyższego zadania planuje się 
również zakup paliwa, olejów, części zamiennych do kosiarki oraz ewentualną naprawę.  Ładnie 
zagospodarowany teren jest wizytówką wsi i w pewien sposób mobilizuje innych mieszkańców do 
dbania o wizerunek własnych posesji. 
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „sprawy z zakresu… 
zieleni gminnej i zadrzewień” oraz ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: 
Cel strategiczny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich  – cel 
operacyjny 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 Modernizacja Domku Myśliwskiego w Jodłowniku

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

W ramach modernizacji Domku Myśliwskiego w Jodłowniku zaplanowano remont sali głównej 
oraz remont pozostałych pomieszczeń. Z sali tej korzystają  mieszkańcy wynajmujący salę, a także 
organizacje działające na terenie naszego sołectwa, które organizują różnego rodzaju spotkania 
pobudzające aktywność obywatelską. 
Zadanie zgodne jest z ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel 
strategiczny II.2 Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury – cel operacyjny  II.2.1 
„Budowa i modernizacja obiektów służących rozwojowi kultury”. Ponadto zadanie zgodne jest z 
art.7 ust.1 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym tj. „Sprawy z zakresu … utrzymania gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.”

Przedsięwzięcie 4 Zakup rębaka

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

Co roku na terenie naszej gminy zachodzi konieczność przycinki gałęzi lub wycinki drzew 
rosnących przy drogach gminnych lub na gminnych terenach rekreacyjnych. Po wykonaniu takich 
prac, pozostaje znaczna ilość odpadów, których nie ma jak zagospodarować. Dlatego mieszkańcy 
podjęli decyzję o zakupie rębaka, który będzie obsługiwany przez przeszkolonego pracownika 
gminy. Zadanie to będzie finansowane wspólnie z innymi sołectwami z terenu gminy Dzierżoniów.
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 strategiczny I.2 
Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich- cel operacyjny I.2.2 
„Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz cel 
operacyjny I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.

Przedsięwzięcie 5 Zakup umundurowania oraz specjalistycznego sprzętu do skutecznego prowadzenia akcji
ratowniczo-gaśniczych przez OSP Ostroszowice

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

W  celu zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostroszowic planuje się 
zakup ubrań specjalnych dla strażaków oraz zakup specjalistycznego sprzętu do skutecznego 
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.   
Zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020 cel 
strategiczny :V.2 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego: V.2.3 Wspieranie działalności Straży 
Pożarnej, Policji oraz innych służb zapewniających bezpieczeństwo oraz z art.7 ust.1 pkt. 14 
ustawy o samorządzie gminnym tj. „Sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej”.

Przedsięwzięcie 6 Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej

2

http://www.jodlowniczanie.eu/


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

Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej.
Są to m. in. spotkania i festyny służące ww. celowi, a także działania związane z krzewieniem 
kultury fizycznej i sportu. W ramach zadania planuje się m. in. zakup drobnego poczęstunku dla 
mieszkańców , wynajem zamków dmuchanych dla dzieci itp.  
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 strategiczny VI.3  Upowszechnianie sportu i 
rekreacji - cel operacyjny  VI.3.4 : „Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego” oraz 
Cel strategiczny  III.1  Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym - cel 
operacyjny III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”.

Przedsięwzięcie7 Wspieranie działań realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Dzierżoniów

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

Na terenie Gminy Dzierżoniów od dwóch kadencji działa Młodzieżowa Rada Gminy Dzierżoniów, 
która ma za zadanie uświadomić młodym ludziom, że niezależnie od wieku mają ogromny wpływ 
na to, jak i gdzie żyją. Najważniejszym celem istnienia MRG  jest zwiększenie zainteresowania 
młodych ludzi sprawami publicznymi i zaangażowanie na poziomie lokalnym oraz „zatrzymanie”  
ludzi  młodych na terenie gminy. W związku z powyższym niezbędne jest zarezerwowanie 
środków na organizację spotkań pobudzających aktywność młodzieży na terenie gm. Dzierżoniów. 
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności 
zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”. 
Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel 
strategiczny III.1  Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – cel 
operacyjny III.1.6 : „Powołanie młodzieżowej Rady Gminy” oraz cel operacyjny  III.1.4 : 
„Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”.

Przedsięwzięcie 8 Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa

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

Środki  finansowe w ramach tego zadania zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów 
do realizacji lokalnych inicjatyw (m.in. artykuły papiernicze, tusze do drukarki oraz inne materiały 
do prowadzenia kroniki sołectwa oraz  zakup usług fotograficznych). 
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 
strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – cel 
operacyjny  III.1.4  „Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej” oraz Cel strategiczny III.2 
Wzmocnienie sołectw i organizacji społecznych – cel operacyjny  III.2.1  „Rozwijanie mechanizmu
wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”

    Sołtys wsi Jodłownik

                                  Wojciech Świtalski


