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Wykonanie funduszu sołeckiego w 2015 roku 
                                                                                         planowane środki         189 623,06 
                                                                                                                  wykorzystane środki    191 554,38 

 

Sołectwo Wysokość 

funduszu 

Nazwa przedsięwzięcia 

 

Poniesione koszty 

SUCHY DĄB 34 972,90 

 

1. Budowa placu zabaw dla dzieci. 

 

zestaw zabawowy z montażem  

14 883,00 

                            

2. Przysposobienie pomieszczenia w budynku na 

stadionie dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich            

i Rady Sołeckiej w Suchym Dębie. 

stroje ludowe dla KGW   3607,70 

 

wyposażenie pomieszczenia 

(blaty kuchenne, lodówka, krzesła 

Beta szt.18, butla stalowa, 

ogrzewacz gazowo-elektryczny, 

reduktor, farba akrylowa)                  

                              6 316,60 

3. Prace remontowe remizy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Suchym Dębie.  

 

 

utwardzenie terenu  z kostki 

betonowej przy remizie OSP  

w Suchym Dębie             6 109,60 

4. Obsługa traktorka sołeckiego. 

 

 

 

 

paliwo                              1 695,44 

 

serwis 

 i naprawa kosiarki          1 610,56 

umowa zlecenie - obsługa 

traktorka                             750,00 
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GRABINY-

ZAMECZEK 

34 972,90 

 

 

 

 

 

1. Przygotowanie projektu budowy „Domu 

Żuławskiego” + pozwolenie na budowę wraz                          

z zapleczem gospodarczym + zagospodarowanie 

terenu na cz. dz. ewid. nr 211/232 w miejscowości 

Grabiny-Zameczek z funkcją turystyczną.  

 

przygotowanie projektu 

      20 000,00 

 

nawiezienie i rozplantowanie 

ziemi                               5 535,00 

trawa                                  279,94 

 

  

 

 

 

 

tablica informacyjna      1 519,05 

rośliny ozdobne                 374,64 

 

2. Zakup namiotu z nadrukiem „SOŁECTWO 

GRABINY-ZAMECZEK”, ławek, bramki i kosza 

na śmieci. 

namiot z nadrukiem        1 870,00 

ławka Kopenhaga szt.5   2 784,58 

 

kosz na śmieci                    196,80 

 

3. Bieżąca eksploatacja urządzeń typu : kosiarka 

żyłkowa, ciągnik do koszenia trawy i odśnieżania. 

Zakup paliwa do tych urządzeń.  

 

części do kosiarki, serwis, 

naprawa                           1 693,40 

 

paliwo                              1 596,35 

KOŹLINY 32 035,18 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

1. Wyparzarka do naczyń do kuchni wiejskiej przy 

świetlicy wiejskiej w Koźlinach. 

zmywarka z wyparzarką 4 900,00 

2. Dwie  lampy do parku.     lampy  szt. 2                  10 299,00 

  

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych 

do kawiarenki internetowej w Koźlinach. 

stolarka okienna, drzwi 

wejściowe, montaż          8 399,67  

4. Zakup 2 ławek na plac przy boisku wiejskim 

 i zakup namiotu wiejskiego. 

ławki                                1 549,80 

namiot                             1 870,00 
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5. Zakup paliwa i bieżące naprawy sprzętu do 

koszenia trawy 

paliwo                                 687,69 

     

części do kosiarki            1 561,52 

 

6. Karuzela na plac zabaw na osiedlu. karuzela krzyżowa          2 767,50 

 

KRZYWE 

KOŁO 

25 600,16 1. Doposażenie placu zabaw (osiedle, wioska)          

w Krzywym Kole o dwa elementy zabawowe.  

zestawy rekreacyjne „ROSA”       

szt. 2                  6 145, 00  

                         

2. Zakup materiałów niezbędnych do uszycia  

i zabezpieczenia ludowych strojów żuławskich dla 

członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Krzywym 

Kole oraz zakupy związane z integracją 

społeczności lokalnej. 

stroje żuławskie szt.10    2 579,00 

 

artykuły dekoracyjne          125,44 

 

stojak na garderobę szt. 2   100,00 

 

art. gosp. domowego          604,60 

3. A. Wykonanie remontu kładki oraz wykonaniem 

barier zabezpieczających na Starej Motławie                     

w Krzywym Kole.  

remont kładki, bariery 

zabezpieczające               9 840,00 

 

3. B. Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy 

wiejskiej w Krzywym Kole. 

renowacja drzwi szt. 2    3 500,00 

 

4. Estetyka wsi - zakup roślin ozdobnych, zakup 

paliwa, zakup sprzętu ogrodniczego, bieżące 

naprawy. 

rośliny ozdobne                  340,00 

 

paliwo                              1 447,80 

 

napraw sprzętu ogrodniczego 

                                           835,39 
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STEBLEWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 564,07 1. Poprawa estetyki wsi.  paliwo                                400,27  

 

krzewy i kwiaty               1 212,20 

naprawa sprzętu                   11,20 

 

zakup żwiru, ziemi kwiatowej,  

roślin  ozdobnych, gazon 

półksiężyc                       1 955,13  

  

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 

 

 

 

kosa spalinowa Stihl       2 400,00       

 

zmywarka Amica            1 500,00 

urządzenia fitness           3 647,00 

/orbitrek, wioślarz, bieżnia/ 

sprzęt nagłaśniający        2 100,00 

 

ławki parkowe                 1 599,00 

3.Oświetlenie uliczne – wykonanie projektu i mapy 

do celów projektowych. 

 

 

wykonanie projektu linii 

kablowej i przyłącza kablowego   

        5 750,71 

OSICE 18 885,37 1. Zakup paliwa + serwis kosiarek. paliwo                              1 086,49 

olej do kosiarki                   128,52 

serwis i części do kosiarki 185,00 

2. Doprowadzenie wody na boisko sportowe 

juniorów. 

projekt budowy wodociągu  

do dz. ewid. nr 155 i 156/1 wraz              

z kosztorysem i specyfikacją  

                                        3.690,00 
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3. Zakup traktorka + zainstalowanie skrzynki 

elektrycznej na małym boisku w centrum wsi Osice. 

traktorek                          5 499,00 

         

4. Zakup roślin ozdobnych. 

 

rośliny ozdobne              1 830,00 

 

5. Zakup namiotu sołeckiego. 

 

namiot z nadrukiem i oknem        

                             2.030,00  
 

6. Zakup ławek i koszy na śmieci. 

 

 ławki szt.8                      2 656,00 

kosze szt. 9                     1 801,15                                                          

OSTROWITE 10 771,65 1. Zakup nowych elementów na plac zabaw. karuzela „Trzmiel”, huśtawka 

podwójna, tablica do rysowania, 

ławka z oparciem            8 130,30 

                    

2. Zakup namiotu do celów wiejskich  

 

namiot z nadrukiem        1 870,00   

  

3. Zakup paliwa do kosiarek oraz bieżące naprawy. 

 

paliwo                                183,08 

 

naprawa kosiarki                315,00 

4. Odmalowanie urządzeń na placu zabaw oraz 

poprawa wizualnego stanu terenu gminnego. 

 farby, pędzle, zrębki dekoracyjne  

                     286,19                            

WRÓBLEWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 820,84 

 

 

 

 

1. Rozbudowa placu zabaw przy wiacie 

„Wróblówka” oraz doświetlenie szlaku rowerowo-

pieszego przechodzącego przez Wróblewo. 

 

 

 

projekt budowlany wykonawczy 

budowy linii kablowej 

oświetlenia dwóch odcinków 

chodnika w m. Wróblewo  

       4 500,00 

 

urządzenia fitness  /orbitrek, 

biegacz/                           6 500,00 
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 2. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych oraz 

dbałość o inwestycje społeczne znajdujące się na 

terenie sołectwa Wróblewo.  

paliwo                                924,10 

                                 

części do kosiarki                 69,00 

          

rośliny ozdobne                 619,97 

 

organizacja spotkania 

integracyjnego                    300,00 

 

   


