
Zadania zrealizowane w roku 2010 z Funduszu Sołeckiego. 
 

Fundusz Sołecki to 
�
rodki finansowe wydzielone w bud�ecie gminy dla danego 

sołectwa na wykonanie zada� . Jednak tylko takich, które maj�  si�  przyczynia�  do poprawy 
warunków �ycia mieszka�ców tego sołectwa, s�  zgodne ze strategi�  rozwoju gminy oraz 
mieszcz�  si�  w katalogu zada�  własnych gminy. Mieszka�cy na zebraniach wiejskich 
decyduj� , na co przeznacz�  przyznane kwoty. �

rodki stanowi�ce Fundusz Sołecki na rok 2010 zostały wyodr�bnione w bud�ecie 
Gminy Uchwał�  Nr XXXVII/335/09 Rady Gminy Dzier�oniów z dnia 28 maja 2009r. oraz 
Uchwał�  Nr XL/357/09 Rady Gminy Dzier�oniów z dnia 27 sierpnia 2009r. 
 Wójt Gminy Dzier�oniów w terminie  do dnia 31 lipca 2009 r. przekazał sołtysom 
informacj�  o wysoko

�
ci 
�
rodków przypadaj�cych na dane sołectwo: 

Ogólna kwota „funduszu sołeckiego” w roku 2010 wyniosła 247 788,00 zł w tym: 
• Dobrocin   17.861,00 zł 
• J�drzejowice      5.853,00 zł 
• Jodłownik   12.950,00 zł 
• Kiełczyn     9.482,00 zł 
• Ksi��nica   12.609,00 zł 
• Mo

�
cisko   26.761,00 zł 

• Owiesno   14.654,00 zł 
• Ostroszowice   29.788,00 zł 
• Piława Dolna   35.281,00 zł 
• My

�
liszów     5.954,00 zł 

• Nowizna    11.627,00 zł 
• Roztocznik   14.032,00 zł 
• Tuszyn   11.546,00 zł 
• Uciechów   25.017,00 zł 
• Włóki    14.373,00 zł 

  
W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 na terenie Gminy Dzier�oniów zrealizowano 
m.in. ni�ej zaprezentowane zadania: 

        
Remont chodnika ok. 150 mb – sołectwo Mo�cisko. 



 
 

    
Instalacja i monta� monitoringu przy Wiejskim O�rodku Kultury w Ostroszowicach. 

 
 
 

 
 
 

                
Monta� piłkochwytów przy boisku do koszykówki – sołectwo Ostroszowice 

 
 
 



       
Przebudowa „Domku My� liwskiego” – Sołectwo Jodłownik. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zakup i monta� kontenera (gara�) – Centrum Kulturalno-Sportowe w Uciechowie. 

 
 

 
 



 

 
Wykonanie podej�cia oraz monta� por�czy metalowej na �cie�ce przy wyj�ciu z ulicy 

Spacerowej w stron� ulicy Głównej w Piławie Dolnej. 
 
 
 
 
 
 
 

     
Monta� kominka wraz z rozprowadzeniem ciepłego powietrza oraz zakup i monta� 

lampy zewn�trznej, która do�wietla teren wokół remizy Ochotniczej Stra�y Po�arnej 
 w Tuszynie. 

 
 



 
Zakup i monta� tablicy ogłosze�  we wsi Józefówek – Sołectwo Ostroszowice 

 
Ponadto m.in.: 

• wyremontowano szatni�  piłkarsk�  w Piławie Dolnej,  
• wyremontowano drog�  wewn� trzn�  do posesji przy ul. Głównej 5,6,7,8c w Piławie 

Dolnej,  
• powi�kszono zaplecze kuchenne w sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 37  

w Uciechowie, 
• zakupiono i zamontowano kraty metalowe w oknach budynku wielofunkcyjnego  

w Roztoczniku. 
 

W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano równie�  zakupów sprz� tu na potrzeby sołectw: 

                
Zakup kosy spalinowej + kosiarka spalinowa, samojezdna – sołectwo J�drzejowice. 



 

              
Zakup traktorka z koszem – sołectwo Piława Dolna 

 
 
 
 
 
 

                          
Doposa�enie sali wiejskiej w Mo�cisku poprzez zakup krzeseł i stołów –  

sołectwo Mo�cisko 
 
 



 
Zakup estradowego sprz�tu nagła�niaj�cego – sołectwa Mo�cisko i Dobrocin. 
 
 
 
 
Ponadto m.in.: 

• Zakupiono namioty (pawilony rekreacyjne) – sołectwa Ksi��nica, Piława Dolna, 
Nowizna, 

• Zakupiono stoły i ławki: Skwerek „Pod Klonem” – sołectwo Mo
�
cisko, 

• Zakupiono krzewy i kwiaty – sołectwa Roztocznik, Dobrocin,  
• Zakupiono hełmy bojowe „Gallet” (2 szt.), na potrzeby Ochotniczej Stra�y Po�arnej  

w Roztoczniku – sołectwo Roztocznik. 
 
 
 
W ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Gminy Dzier�oniów w 2010 r. zorganizowano 
wiele imprez i spotka�  integruj�cych mieszka�ców, m.in.: 
 
10.01.2010 r. Spotkanie Opłatkowe Seniorów - Piława Dolna 
16.01.2010 r. Mikołajki - Owiesno 
17.01.2010 r. Dzie�  Seniora - Mo

�
cisko, Owiesno, My

�
liszów 

20.01.2010 r. Organizacja Dnia Babci i Dnia Dziadka – Dobrocin 
21.01.2010 r. Dzie�  Seniora - Jodłownik 
06.03.2010 r. Dzie�  Kobiet - Tuszyn 
25.04.2010 r. Piłkarska Kadra Czeka – Dobrocin 
25.05.2010 r. Dzie�  Dziecka - Owiesno 



29.05.2010 r. IV Piknik Muzyczny – Ostroszowice 
29.05.2010 r. Majówka - Dobrocin 
19/20.06.2010r.  „Spotkania z kultur�  i histori�  na zamku w Owie

�
nie”- 750-lecie Owiesna 

03.07.2010 r. Festiwal Humoru – Uciechów 
24/25,31.07.2010 r. – Turniej Piłkarski - Owiesno 
29.08.2010 r. Do�ynki Gminne w Roztoczniku 
05.09.2010 r. Do�ynki Wiejskie - Owiesno 
11.09.2010 r. Piknik Grzybobranie - Dobrocin 
 
 
 

Fundusz Sołecki zale�y w du�ej mierze od operatywno
�
ci sołtysów, członków rad 

sołeckich, ale tak�e samych mieszka�ców, którzy mog�  doło�y�  swoj�  “cegiełk� ” w postaci 
np. pracy społecznej. Wszyscy mog�  jednocze

�
nie liczy�   na wsparcie pracowników Urz�du. 

Wspólna realizacja zada�  i praca społeczna doskonale integruje wiejsk�  społeczno
��  oraz daje 

szersze mo� liwo
�
ci działania przy mniejszym zaanga�owaniu finansowym gminy. 

 
Fundusz Sołecki to przede wszystkim korzy

�
ci: 

• ekonomiczne: mo� liwo
��  uzyskania dodatkowego wsparcia w postaci zwrotu do 30% 

warto
�
ci wydatków poniesionych na wykonanie przedsi�wzi��  realizowanych  

w ramach Funduszu Sołeckiego; 
• społeczne: Fundusz Sołecki, mimo swojej pozornie niedu�ej wielko

�
ci w liczbach 

bezwzgl�dnych, jest szans�  na aktywizacj�  lokalnej społeczno
�
ci, stworzeniem 

mo� liwo
�
ci do działania np. dla młodzie�y czy osób starszych, skupionych wokół 

inicjatyw finansowanych b�d
�
 współfinansowanych wła

�
nie z funduszu, za

�
 cz�sto nie 

wymagaj�cych wielkich wydatków – jak np. zakup cz��ci wyposa�enia do czynnej �
wietlicy wiejskiej, zorganizowanie warsztatów dla młodzie�y czy spotkania dla 

seniorów; 
• obywatelskie: poprzez podniesienie poczucia wpływu na sprawy publiczne w skali 

lokalnej, tj. przekonania, i�  głos osoby zamieszkuj�cej w gminie, sołectwie ma 
decyduj�cy wpływ na to, co dzieje si�  w jej miejscu zamieszkania, okolicy, 
społeczno

�
ci. 


