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Uchwała Nr 03/U/2015 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dziekanów Bajkowy 

z dnia 16 września 2015 r. 

 

w sprawie podziału środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2016 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 

poz. 301) oraz Uchwały Nr LX/335/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z 20 marca 

2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 

Gminy Łomianki na 2016 r. zebranie sołeckie uchwala, co następuje: 

 

Zgodnie z wolą mieszkańców Sołectwa Dziekanów Bajkowy, Rada Sołecka zgłasza 

następujące zadania do wykonania w ramach przyznanego funduszu sołeckiego: 

Lp Realizacja przedsięwzięcia Szacowane wydatki 

1 Doposażenie punktu rekreacyjno- sportowego 11.000,00 zł 

2 
Montaż metalowych logo-drogowskazów u wylotów bajkowych 

ulic od strony ul. Kolejowej. 
5.600,00 zł 

3 

„Organizacja zimowych zawodów sportowych dla dzieci i 

młodzieży w ramach corocznej imprezy organizowanej w 

Dziekanowie Bajkowym „Gwiazdka na Placu zabaw”. 

4.000,00 zł 

4 

„Organizacja wiosennych zawodów sportowych dla dzieci i 

młodzieży w ramach corocznej imprezy organizowanej w 

Dziekanowie Bajkowym „Szukamy Wielkanocnych Jajek”. 

4.000,00 zł 

5 
Doposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w 

Dziekanowie Leśnym 
3.000,00 zł 

6 
Doposażenie boiska do piłki nożnej,- zamontowanie łapaczy do 

piłki na długości 60 m 
6.000,00 zł 

7 Działania promocyjne - lokalny kwartalnik. 2.536,00 zł 

8 Konkurs na najpiękniejszy ogród 1.000,00 zł 

9 
Środki na zakup kompresora do nabijania butli ze sprężonym 

powietrzem dla OSP w Łomiankach 
2.500,00 zł 

 

Dziekanów Leśny 16 09 2015 
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Przedsięwzięcie: „Doposażenie punktu rekreacyjno- sportowego” 

Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: 11.000,00 zł 

 

UZASADNIENIE: 

Zadanie będzie polegało na zakupie siłowni ogrodowych dla starszej młodzieży i dorosłych. 

Cel nadrzędny to propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Coraz 

większa ilośd dorosłych mieszkaoców naszego sołectwa propaguje po pracy aktywny 

wypoczynek, uprawia jogging lub jazdę na rowerze. Doposażenie punktu rekreacyjno 

sportowego ma na celu dodatkowe zachęcenie do jeszcze większego zadbania o właściwy 

rozwój psychofizyczny i fizyczny swojego organizmu, oraz pozwoli zwiększyd różnorodnośd 

wykonywanych dwiczeo. 

Przedsięwzięcie: 

 należy do zadao własnych gminy, ponieważ obejmuje sprawy: kultury fizycznej i 
turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeo sportowych (zgodnie z art. 7 ust. 1 
pkt. 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym) 

 

Przedsięwzięcie: „Montaż metalowych logo-drogowskazów u wylotów bajkowych ulic od 

strony 

ul. Kolejowej”. 

Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: 5.600,00 zł 

 

UZASADNIENIE: 

Zadanie będzie polegało na wykonaniu logotypów ulic zgodnie z ich nazwami. Cel nadrzędny 

to kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Dziekanów Bajkowy. Realizacja przedsięwzięcia 

zwiększy niewątpliwie jej atrakcyjny wizerunek. Aktywnośd społeczności lokalnej z roku na 

rok wzrasta, czego efektem jest poprawa wizerunku wsi oraz organizacja wielu ciekawych, 

oddolnych przedsięwzięd począwszy od międzysąsiedzkiej pomocy, pracach społecznych na 

rzecz lokalnej społeczności, skooczywszy na wspólnych integracyjnych spotkaniach. 

 

Przedsięwzięcie: „Organizacja zimowych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w 

ramach corocznej imprezy organizowanej w Dziekanowie Bajkowym „Gwiazdka na Placu 

zabaw”. 

Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: 4.000,00 zł 
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UZASADNIENIE: 

Zadanie polega na organizacji zimowych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z 

Sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach organizowanej rokrocznie imprezy „Gwiazdka na 

placu zabaw”. Zawody zorganizowane zostaną na gminnym placu zabaw oraz boiskach 

sportowym przy ul. Waligóry. Przeprowadzonych zostanie m.in. szereg konkurencji 

plenerowych dla dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych, a także dla drużyn złożonych z 

dzieci i ich rodziców. Zwycięzcy ww. konkurencji zostaną nagrodzeni zgodnie z 

przygotowanymi wcześniej regulaminami. W ramach zadania dla laureatów zakupione 

zostaną nagrody. 

Przedsięwzięcie: 

 należy do zadao własnych gminy, ponieważ obejmuje sprawy: kultury i kultury 

fizycznej (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym), 

 służy poprawie warunków życia mieszkaoców, ponieważ organizacja imprezy 

skierowanej do dzieci i młodzieży. Niewątpliwie wpłynie w sposób pozytywny na 

integrację lokalnej społeczności, w tym także na wzmocnienie więzi miedzy 

pokoleniami; ponadto wypromuje i wzmocni aktywnośd sportową młodych 

mieszkaoców Dziekanowa Bajkowego oraz zachęci do aktywnego – „na sportowo” - 

spędzania wolnego czasu. Będzie jednocześnie promocją „zdrowego” stylu życia. 

Wspólna zabawa zacieśni więzi międzyludzkie i poprawi relacje między mieszkaocami 

wsi. 

 Jest zgodne ze strategią rozwoju gminy, ponieważ jednym z jej celów strategicznych 

jest zwiększenie konkurencyjności mieszkaoców Gminy poprzez podniesienie, jakości 

edukacji, kultury i sportu. 

 Jest przewidziane na obszarze sołectwa – zawody zorganizowane zostaną na 

gminnym placu zabaw oraz boiskach przy ul. Waligóry. 

 Wynika z potrzeb sołectwa, ponieważ w dobie szybkiego rozwoju telewizji i Internetu 

zarówno dzieci, jak i młodzież pozostają w domach, a powinny także korzystad ze 

spotkao i bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, i jednocześnie - np. poprzez 

uczestnictwo w zawodach sportowych - prowadzid zdrowy i aktywny tryb życia. 

 

Przedsięwzięcie: „Organizacja wiosennych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w 

ramach corocznej imprezy organizowanej w Dziekanowie Bajkowym „Szukamy 

Wielkanocnych Jajek”. 

Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: 4.000,00 zł 
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UZASADNIENIE: 

Zadanie polega na organizacji wiosennych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z 

Sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach organizowanej rokrocznie imprezy „Szukamy 

Wielkanocnych Jajek”. Zawody zorganizowane zostaną na gminnym placu zabaw oraz 

boiskach sportowym przy ul. Waligóry. Przeprowadzonych zostanie m.in. szereg konkurencji 

plenerowych dla dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych, a także dla drużyn złożonych z 

dzieci i ich rodziców. Zwycięzcy ww. konkurencji zostaną nagrodzeni zgodnie z 

przygotowanymi wcześniej regulaminami. W ramach zadania dla laureatów zakupione 

zostaną nagrody. 

 

Przedsięwzięcie: 

 Należy do zadao własnych gminy, ponieważ obejmuje sprawy: kultury i kultury 

fizycznej (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym). 

 Służy poprawie warunków życia mieszkaoców, ponieważ organizacja imprezy 

skierowanej do dzieci i młodzieży. Niewątpliwie wpłynie w sposób pozytywny na 

integrację lokalnej społeczności, w tym także na wzmocnienie więzi miedzy 

pokoleniami; ponadto wypromuje i wzmocni aktywnośd sportową młodych 

mieszkaoców Dziekanowa Bajkowego oraz zachęci do aktywnego – „na sportowo” - 

spędzania wolnego czasu. Będzie jednocześnie promocją „zdrowego” stylu życia. 

Wspólna zabawa zacieśni więzi międzyludzkie i poprawi relacje między mieszkaocami 

wsi. 

 Jest zgodne ze strategią rozwoju gminy, ponieważ jednym z jej celów strategicznych 

jest zwiększenie konkurencyjności mieszkaoców Gminy poprzez podniesienie, jakości 

edukacji, kultury i sportu. 

 Jest przewidziane na obszarze sołectwa – zawody zorganizowane zostaną na 

gminnym placu zabaw oraz boiskach przy ul. Waligóry. 

 Wynika z potrzeb sołectwa, ponieważ w dobie szybkiego rozwoju telewizji i Internetu 

zarówno dzieci, jak i młodzież pozostają w domach, a powinny także korzystad ze 

spotkao i bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, i jednocześnie - np. poprzez 

uczestnictwo w zawodach sportowych - prowadzid zdrowy i aktywny tryb życia. 

 

Przedsięwzięcie: „Doposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dziekanowie 

Leśnym 

Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: 3.000,00 zł 
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UZASADNIENIE: 

Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym jest szkoła rejonową dla dzieci z naszego sołectwa. Duża 
rzesza dzieci uczęszcza do tej placówki, która aby sprostad nałożonym przez społeczeostwo 
wymaganiom rozbudowuje się i modernizuje. Mieszkaocy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 8 
ustawy o samorządzie gminnym postanowili ze swej strony wspomóc tą działalnośd 
przeznaczając na ten cel ww. kwotę. 

 

Przedsięwzięcie: „Doposażenie boiska do piłki nożnej, - zamontowanie łapaczy do piłki na 

długości 60 m 

Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: 6.000,00 zł 

 

UZASADNIENIE: 

W wyniku korzystania z boiska do piłki nożnej zarówno przez młodzież starszą jak i dzieci 
dochodzi do przerzucenia piłki przez ogrodzenie na sąsiednią posesję. Aby odzyskad piłkę 
zawodnicy przechodzą przez ogrodzenie rozdzielające oba obiekty, czynnośd ta każdorazowo 
naraża przechodzącego zawodnika na kontuzję, złamanie ręki, nogi jak również ryzyko 
pogryzienia przez psa Zamontowanie wzdłuż ogrodzenia siatkowych łapaczy, w znaczący 
sposób poprawi bezpieczeostwo korzystania z tego obiektu. 

 

Przedsięwzięcie: 

 Należy do zadao własnych gminy, ponieważ obejmuje sprawy: kultury i kultury 

fizycznej (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym). 

 

Przedsięwzięcie: „Lokalny kwartalnik”. 

Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: 2.536,00 zł 

 

UZASADNIENIE: 

Przedsięwzięcie ma za zadanie promowanie gminy i sołectwa (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 18 

ustawy o samorządzie gminnym) oraz ukazywanie ich walorów wraz z lokalnymi zasobami. 

 

Przedsięwzięcie: „Konkurs na najpiękniejszy ogród". 

Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: 1.000,00 zł 
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UZASADNIENIE: 

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu konkursu wśród mieszkaoców Dziekanowa 

Bajkowego na najpiękniej utrzymany i zaaranżowany ogród. Tak, jak w przypadku zdobienia 

nazw ulic logo, tak i tu celem będzie kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, poprzez 

wykorzystanie miejscowych zasobów i czynników rozwoju o charakterze niematerialnym, w 

tym, zaktywizowanie i zaangażowanie mieszkaoców do działania. 

 

Przedsięwzięcie: „Środki na zakup kompresora do nabijania butli ze sprężonym 

powietrzem dla OSP w Łomiankach ". 

Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia: 2.500,00 zł 

 

UZASADNIENIE: 

Zadanie będzie polegało na przekazaniu dla OSP Łomianki środków finansowych na zakup 

kompresora do nabijania butli ze sprężonym powietrzem. Urządzenie to będzie 

wykorzystywane do nabijania butli aparatów powietrznych użytkowanych przez strażaków 

podczas akcji gaśniczych, oraz jest niezbędne do uruchomienia takich urządzeo jak: poduszki 

pneumatyczne, podpory do stabilizacji pojazdów po wypadkach, sanie pneumatyczne do 

ratownictwa lodowego jak również jest elementem zestawu do napowietrzania studni.  

 

Przedsięwzięcie: 

 jest zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 14 Porządku publicznego i bezpieczeostwa obywateli 
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i 
utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 

 

Załączniki: 

1. Protokół zebrania wiejskiego 

2. Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2016 rok  

3. Lista obecności mieszkańców na zebraniu Wiejskim w dniu 16 09 2015r. 

S O Ł T Y S  
Dziekanowa Bajkowego 

Jerzy Gregorczyk 

 


