
SPRAWOZDANIE SOŁTYSA SOŁECTWA PADNIEWKO Z 

DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2011-2015 

 

I Inwestycje pochodzące ze środków Funduszu Sołeckiego 

a) Rok 2011 – kwota funduszu       19.542,70  

Zadania: Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Baba  10.000,00 

  Zakup kosiarek do trawy, 2 szt.    4.000,00 

  Doposażenie placu zabaw w Padniewku  5.547,90 

b) Rok 2012 – kwota funduszu       20.719,75 

Zadania: Zakup materiałów oraz stosownej dokumentacji  

  celem budowy 4 wiat drewnianych   20.719,75 

 

c) Rok 2013 – kwota funduszu      22.487,11 

Zadania: Zakup stołów, 10 szt.     3.499,97

   Zakup krzeseł, 42 szt.     4.000,00 

   Zakup projektora multimedialnego z ekranem 3.500,00 

   Zakup rolet okiennych     2.000,00 

   Zakup zestawów piknikowych, 20 zestawów 5.500,00 

   Zakup lamp oraz przedłużaczy     3.987,14 

d) Rok 2014 – kwota funduszu      23.406,03 

Zadania:  Zakup krzeseł, 18 szt.     1.000,00 

   Zakup kontenera blaszanego    7.000,00 

   Wykonanie plandek osłaniających, 6 szt.  1.000,00 

   Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Baba 1.500,00 

   Utwardzenie placu przy boisku sportowym  12.906,03 

e) Rok 2015 – kwota funduszu      24.303,97 

Zadania: Zakup znaków z nr posesji, 10 szt.   3.000,00  
   Zakup kontenera blaszanego    6.303,97 
   Remont elewacji świetlicy wiejskiej -   15.000,00 
   zadanie niezrealizowane na dzień 08-02-2015r. 

 
 
 



II Inwestycje własne Sołectwa Padniewko 
 

a) Rok 2011: 
- budowa boiska do gry w siatkówkę w Padniewku, 
- montaż tablic informacyjnych w m. Baba, Szerzawy, Kopczyn, 
Padniewko, 
- pozyskanie kwoty 2.000,00 zł od firmy Chemirol celem budowy wiat 
drewnianych, 
- zakup nagłośnienia. 
 

b) Rok 2012: 
- wykonanie lodowiska dla dzieci w m. Padniewko, 
- malowanie elewacji przystanku autobusowego. 

 
c) Rok 2013: 

- budowa wiat drewnianych w Padniewku, 
- wykonanie we własnym zakresie Duszeniówki w m. Kopczyn. 

 
d) Rok 2014: 

- pomoc w przygotowaniu wniosku o rant oraz wykonanie trasy 
rowerowej na terenie sołectwa Padniewko. 

 

III Inwestycje wykonane przez Gminę Mogilno na wniosek Rady 
Sołeckiej w Padniewku, Radnego Pawła Molendy oraz mieszkańców 
 

a) Rok 2011: 
- remont dróg w m. Kopczyn, Baba, Szerzawy, Padniewko, 
- wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Padniewku w lodówkę, 
mikrofalówkę, serwis obiadowy oraz zestaw garnków. 
 

b) Rok 2013: 
- wymiana nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kopczyn. 

 
c) Rok 2014: 

- montaż oświetlenia w m. Padniewko, 
- remont Świetlicy Wiejskiej w Padniewku, 
- zakup drzwi wewnętrznych do Sali głównej Świetlicy Wiejskiej w 
Padniewku. 

 
 



IV Inwestycje przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w 
Mogilnie na wniosek Rady Sołeckiej w Padniewku, Radnego Pawła 
Molendy oraz mieszkańców 
 

a) Rok 2014: 
- budowa chodnika w miejscowości Padniewko  (inwestycja 
współfinansowana przez Gminę Mogilno). 

 
 
V Imprezy integracyjne zorganizowane przez Radę Sołecką w 
Padniewku 
 

a) Rok 2011: 
- turniej piłkarski, 
- kącik plastyczny, x2, 
- piknik rodzinny, 
- dożynki, 
- zabawa taneczna, 

 - spotkanie ze Św. Mikołajem. 
 

b) Rok 2012: 
- piknik rodzinny, 
- turniej piłkarski, x2, 
- dożynki, 
- spotkanie ze Św. Mikołajem. 
 

c) Rok 2013: 
- piknik rodzinny,  
- dożynki wraz z turniejem piłkarskim, 
- spotkanie ze Św. Mikołajem. 
 

d) Rok 2014: 
- piknik lotniczy (organizator Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów 
Lotniczych), 
- piknik rodzinny, 
- dożynki, 
- spotkanie ze Św. Mikołajem.  

 
 



VI Główne zadania realizowane przez Sołtysa oraz Radę Sołecką w 
Padniewku  
 
- roznoszenie nakazów płatniczych, 
- przyjmowanie wpłat z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, 
podatku od posiadania psów oraz opłat za śmieci, 
- utrzymywanie ładu i porządku na boisku sportowym oraz w Świetlicy 
Wiejskiej, 
- utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Padniewko,  
- montaż zakupionych urządzeń, 
- koordynowanie prowadzonych inwestycji na terenie sołectwa, 
- przekazywanie informacji na linii: instytucje samorządowe – mieszkańcy, oraz 
mieszkańcy – instytucje samorządowe, 
- opiniowanie oraz proponowanie inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego, 
- opiniowanie planowanych prac remontowych dróg i obiektów na terenie 
sołectwa, 
- organizowanie imprez integracyjnych, zawodów sportowych, zajęć 
edukacyjnych,    
- koordynowanie prac administracyjno-prawnych celem pozyskania gruntu pod 
plac zabaw w m. Baba 
- koordynowanie prac administracyjno-prawnych celem legalizacji placu zabaw 
oraz boiska sportowego w Padniewku, 
- przeprowadzanie oraz rozliczanie zbiórek sołeckich,  
- prowadzenie strony internetowej, 
- promocja oraz reprezentowanie Sołectwa Padniewko. 
 
 
        Sołtys Sołectwa Padniewko 
        Bartłomiej Molenda 


