
SPRAWOZDANIE SOŁTYSA SOŁECTWA PADNIEWKO 
 Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 

 
 
 
 

Rada Sołecka w Padniewku wspólnie z mieszkańcami oraz za pośrednictwem 
instytucji samorządowych w roku 2014 podjęła następujące inicjatywy: 
 
1. Wydatkowanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2014 
 
a) Zakup 18 krzeseł przeznaczonych do świetlicy sołeckiej w Padniewku.  
Wartość zakupu 2.000,00 zł. Łącznie świetlica dysponuje 60-ma krzesłami. 
 
b) Zakup kontenera blaszanego z przeznaczeniem na plac przy boisku 
sportowym w Padniewku. Wartość zakupu 7.000,00 zł. W kontenerze 
składowane są stare stoły oraz krzesła ze świetlicy wiejskiej.  
 
c) Wykonanie plandek osłaniających od wiatru do wiat drewnianych przy boisku 
sportowym. Koszt robocizny 1.000,00 zł. Materiał plandekowy zakupiony w 
2012 ze środków FS.  
 
d) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m.Baba. Wartość robót 1.500,00 zł.  
Wartość materiałów – 2.000,00 zł finansowana z budżetu Gminy Mogilno. 
 
d) Utwardzenie drogi dojazdowej (wjazdu) do boiska sportowego w Padniewku 
kostką brukową. Koszt inwestycji 11.906,03 zł.  
 
2. Utworzenie trasy rowerowej „Szlakiem Trzech Jezior”. Projekt został 
sfinansowany ze środków własnych sołectwa Padniewko oraz grantu w kwocie 
8.700,00 zł uzyskanego w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej na 
Terenach Wiejskich ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej” „Razem Możemy Więcej”. Działanie wspólnie podjęte przez radę 
sołecką oraz stowarzyszenie „Inicjatywa”. 
 
W roku 2014 został przeprowadzony remont świetlicy wiejskiej w Padniewku. 
Remont świetlicy został przeprowadzony w ramach operacja pn. „Rozbudowa i 
remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno” realizowanej w ramach 
działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji  które, 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i 



rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Inwestycja została 
sfinansowana ze środków własnych gminy Mogilno i dofinansowania w ramach 
powyższego działania. Całkowity koszt działania – 25.536,28 brutto. 
 
Kolejna inwestycja na terenie sołectwa Padniewko to budowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 2408C Niestronno – Mogilno odcinek w miejscowości 
Padniewko o długości 1 130 m’’. Koszt inwestycji to  568 241,09 zł brutto. 
Środki pochodziły z budżetu Powiatu mogileńskiego a także dofinansowania 
inwestycji przez Gminę Mogilno. 
 
W roku 2014 Rada Sołecka podjęła następujące imprezy okolicznościowe: 
- piknik lotniczy połączony z pokazem paralotni oraz modeli gigantów 
organizowany przez Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych, 
- piknik rodzinny, 
- dożynki sołeckie, 
- spotkanie ze Świętym Mikołajem. 
 
Rada Sołecka dnia 10 września 2014r. złożyła wniosek o ujęcie następujących 
zadań w budżecie Gminy Mogilno na rok 2015: 
- remont drogi asfaltowo-gruntowej Padniewko-Wyrobki, 
- remont drogi gruntowej Padniewko-Gozdawa, 
- remont drogi gruntowej Padniewko-Baba, 
- remont drogi w miejscowości Szerzawy, 
- remont drogi asfaltowej Mogilno-Baba, 
- remont drogi gruntowej wzdłuż lasu Babskiego, 
- montaż punktów oświetleniowych w miejscowości Szerzawy, 
- montaż piłko-chwytaków przy boisku sportowym w Padniewku. 
 

Działania planowane na rok 2015 

Wydatkowanie Funduszu Sołeckiego w kwocie 24.303,97 zł z przeznaczeniem 
na: 

 15.000,00 zł remont elewacji oraz opierzenia świetlicy wiejskiej w 
Padniewku, 

 3.000,00 zł zakup oraz montaż znaków z numeracją posesji, których 
zlokalizowanie jest utrudnione, 

 6.303,97 zł zakup kontenera na boisko sportowe. 

 



Sprawy finansowe w 2014r. 

 

     Przychód Rozchód Razem 

Stan środków na dzień 01-01-2014     983,51 

Przychody, darowizny     468,00   1 451,51 

Przychód po organizacji Pikniku Rodzinnego 2 432,43   3 883,94 

Domena padniewko.pl plus obsługa   150,00 3 733,94 

Folia, zszywki, kabel       31,29 3 702,65 

Paliwo         141,04 3 561,61 

Blacha, farby, wkręty-ścieżka rowerowa   237,06 3 324,55 

Lampy, korytka-kontener     123,76 3 200,79 

Woda           115,59 3 085,20 

Podsypka - ogrodzenie placu zabaw-  Baba   103,32 2 981,88 

Przedłużacz siłowy       150,26 2 831,62 

Organizacja dożynek      999,41 1 832,21 

Organizacja Św. Mikołaja     964,98 867,23 

Częściowa wpłata na kontener blaszany   596,03 271,20 

Stan środków na dzień 31-12-2014     271,20 

 


