
      
 
 

Uchwała Nr 1 /2016 
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Katy Rybackie 

z dnia 22 września 2016 r. 
 

w sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego 

w 2017 roku 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 5, ust 1-4 ustawy o funduszu 

sołeckim z dnia 21 lutego 2014 (Dz. U z 2014. poz. 301) uchwala się, co następuje 
: 

§1 
 

Przyjmuje się wniosek o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego w 2017 

roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi. 

 
§3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kąty Rybackie 

 

Sołtys Robert Zieliński 

……………………….. 

 



 

             Kąty Rybackie 22-09-2016 
Sołectwo Kąty Rybackie 
       
        
            Wójt Gminy Sztutowo   
 

 

 

 

Załącznik nr 1 

    Uchwały Nr 1 /2016 
     z dnia 22.09.2016 r. 

 

Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu 
sołeckiego na rok 2017 

 

 Na podstawie art. 5, ust 1-4 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 (Dz. U 
z 2014. poz. 301), Uchwały Nr XXXII/323/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 27.03.2014 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki oraz Uchwały Nr 1/2016 zebrania Wiejskiego Sołectwa Kąty Rybackie z dnia 
22.09.2016 r. zgłaszamy następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego: 
 

1. Dofinansowanie imprezy promującej Kąty Rybackie Dni Rybaka w kwocie 
10.000 zł 
 

2. Doposażenie świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich – zakup szafy na 
kostiumy w kwocie 1600 zł 

 
3. Zakup urządzenia do waty cukrowej na potrzeby sołectwa w kwocie 800 zł 

 
4. Doposażenie placu zabaw w Kątach Rybackich(np. bujaki, piaskownica)  w 

kwocie 4354 zł 
 

5. Zakup siatek do bramek na boisko w Kątach Rybackich w kwocie 700 zł 
 

6. Środki pieniężne przeznaczone na remonty dróg gminnych w Kątach 
rybackich w kwocie 2000 zł 

 
7. Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Kąty 

Rybackie (Dzień Seniora, Sylwester, Dzień Dziecka i inne) w kwocie 4000 zł 
 

8. Zakup ławek w ciągach spacerowych w kwocie 3200 zł 
 



9. Wykonanie oświetlenia w sołeckich altankach w Kątach Rybackich w kwocie 
1500 zł 

 
10. Dofinansowanie zespołu Mała Mi Przy Bibliotece w Kątach Rybackich w 

kwocie 2500 zł 
 

11. Zakup termosu na potrzeby sołectwa w kwocie 300 zł 
 
 

Uzasadnienie 

1. Dofinansowanie imprezy promującej Kąty Rybackie Dni Rybaka w kwocie 
10.000 zł umożliwi promocję Kątów Rybackich,  co będzie miało znaczny wpływ na 
rozwój turystyki w regionie oraz na integrację mieszkańców 
 

2. Doposażenie świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich – zakup szafy na 
kostiumy w kwocie1600 zł możliwy przechowywanie strojów we właściwy 
sposób. 

 
3. Zakup urządzenia do waty cukrowej na potrzeby sołectwa w kwocie 800 zł 

ułatwi integrację rodzin w Kątach Rybackich i uatrakcyjni imprezy 
organizowane w gminie Sztutowo. 

 
4. Doposażenie placu zabaw w Kątach Rybackich (np. bujaki, piaskownica) w 

kwocie 4354 zł zapewni dzieciom bezpieczną i atrakcyjną zabawę. 
 

5. Zakup siatek do bramek na boisko w Kątach Rybackich w kwocie 700 zł 
umożliwi rozgrywanie meczy na naszym boisku. 

 
6. Środki pieniężne przeznaczone na remonty dróg gminnych w Kątach 

Rybackich  w kwocie 2000 zł wpłyną na bezpieczeństwo i komfort poruszania 
się mieszkańców oraz wizerunek Kątów Rybackich.   

 
7. Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Kąty 

Rybackie (Dzień Seniora, Sylwester, Dzień Dziecka i inne) w kwocie 4000 zł 
umożliwią zintegrowanie mieszkańców Sołectwa Kąty Rybackie 

 
8. Zakup ławek w ciągach spacerowych w kwocie 3200 zł uatrakcyjni 

wypoczynek w Kątach Rybackich zarówno mieszkańcom jak i turystom. 
 

9. Montaż  oświetlenia w sołeckich altankach w Kątach Rybackich w kwocie 
1500zł  umożliwi  korzystanie z altanek po zmroku jesienią i zimą gdy dni są 
krótsze, będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
poprawi atrakcyjność kompleksu rekreacyjnego. 

 
10. Dofinansowanie zespołu Mała Mi przy Bibliotece w Kątach Rybackich w 

kwocie 2500 zł wspomoże rozwój dzieci z Kątów Rybackich oraz umożliwi promocję 
Kątów Rybackich na zewnątrz sołectwa. 

 
11. Zakup termosu na potrzeby sołectwa w kwocie 300 zł ułatwi organizację 

imprez integracyjnych w Kątach Rybackich 



 
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją powyższych zadań wyniosą  
30.954 zł. i składają się z następujących pozycji: 

Lp. Nazwa zakupu  Wartość 
w zł. 

1 Dofinansowanie imprezy promującej Kąty Rybackie Dni Rybaka  
 10000 

2 Doposażenie świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich – zakup szafy 
na kostiumy  
 

1600 

3 Zakup urządzenia do waty cukrowej na potrzeby sołectwa  
 800 

4 Doposażenie placu zabaw w Kątach Rybackich (np. bujaki, piaskownica)  
 
 

4354 

5 Zakup siatek do bramek na boisko w Kątach Rybackich  
 700 

6 Środki pieniężne przeznaczone na remonty dróg gminnych w Kątach 
Rybackich  
 

2000 

7 Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Kąty 
Rybackie (Dzień Seniora, Sylwester, Dzień Dziecka i inne)  
 

4000 

8 Zakup ławek w ciągach spacerowych  
 3200 

9 Wykonanie oświetlenia w sołeckich altankach w Kątach Rybackich 
w kwocie 1500 zł 
 

1500 

10 Dofinansowanie zespołu Mała Mi Przy Bibliotece w Kątach Rybackich  
 2500 

11 Zakup termosu na potrzeby sołectwa  
 300 

 
RAZEM  30.954 

 


