Plan funduszu sołeckiego na 2016 r.
planowane środki 194 717,58
Sołectwo
SUCHY DĄB

Wysokość
funduszu
35 912,50

Nazwa przedsięwzięcia

Planowana kalkulacja kosztów w zł

1.Promowanie Suchego Dębu przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Suchym Dębie.

stroje ludowe, urządzenia kuchenne ,
meble, drobne remonty w budynku
stanowiący zaplecze socjalne na boisku
sportowym w Suchym Dębie
8 000
sprzęt nagłaśniający

2 Promowanie Suchego Dębu przez Radę
Sołecką i KGW.

6 500
3. Projekt chodnika przy ul. Sportowej
w Suchym Dębie.

wykonanie projektu

4. Serwis, naprawy, części, paliwo do
traktorka – kosiarki, robocizna, oleje.

paliwo, części zamienne, oleje, serwis,
naprawy
4 500

5. Zabezpieczenie wynagrodzenia dla
operatora traktorka.

zawarcie umowy zlecenia z obsługującym
traktorek przy koszeniu trawy oraz
odśnieżaniu
1 500
ławki, kosze, rośliny ozdobne

6. Ławki, kosze na śmieci oraz
zagospodarowanie terenu za przystankiem
PKS w Suchym Dębie.

4 000

3 000

7.W ramach promocji Suchego Dębu dla
sekcji dziecięcej karate – koszulki, dresy,
kimona.

koszulki, dresy, kimona

8.Przyczepka towarowa na potrzeby
mieszkańców, Rady Sołeckiej i KGW.

przyczepka towarowa

2 412,50

2 000
1
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GRABINYZAMECZEK

35 912,50

9. OSP Suchy Dąb – remont i upiększanie
remizy w Suchym Dębie.

piec, grzejniki

10. Piaskarka do traktorka sołeckiego.

piaskarka

1 000

11. Paliwo nawy jazdy integracyjne dla
mieszkańców i dzieci naszej miejscowości.

paliwo

1 000

1. Przygotowanie projektu budowy Domu
Żuławskiego + pozwolenie na budowę
wraz z zapleczem gospodarczym +
zagospodarowanie terenu na cz. dz ewid.
211/232 w miejscowości GrabinyZameczek.

przygotowanie projektu

2. Dokończenie drogi na ul. Kasztanowej
w Grabinach-Zameczku.

ułożenie płyt i wyrównanie terenu

3. Zagospodarowanie terenu wokół
przystanków w Grabinach-Zameczku.

wyrównanie terenu, założenie trawnika,
nasadzenie krzewów
4 000
paliwo, serwis kosiarki, oświetlenie
namiotu, tablica informacyjna, 4 komplety
stół + ławki, piasek, cement, umowa
zlecenie dla osoby koszącej tereny zielone
9 412,50
„leżący policjant”
7 500

4. Bieżące potrzeby Sołectwa Grabinyzameczek: dbałość o teren zielony,
komunikacji z mieszkańcami.
5. Wykonanie „leżącego policjanta”
na ul. Zamkowej.

2 000

10 000

5 000
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1. Paliwo i oleje, bieżące naprawy kosiarki. paliwo, oleje, naprawy
KOŹLINY

KRZYWE
KOŁO

2 339,50

33 039,50

26 467,51

2. Ławki parkowe.

ławki parkowe

3. Zakup sprzętu fitness.

sprzęt fitness firmy Erfit

4. Zakup strojów żuławskich dla kobiet.

stroje żuławskie szt.10

5. Zakup koszy na śmieci.

kosze na śmieci

6. Remont wnętrza kawiarenki
internetowej przy remizie.

malowanie ścian, położenie kafli na
podłodze, robocizna
12 100

1. Zakup urządzeń fitness.

biegacz, orbitrek, wioślarz

10 000

2. Budowa mostka drewnianego przy placu
zabaw łączącego plac zabaw z boiskiem
w Krzywym Kole oraz wykonanie
drewnianego stołu pod słynną gruszę przy
placu zabaw.
3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Krzywym Kole poprzez zakup
chłodziarki.
4. Estetyka wsi Krzywe Koło – zakup
roślin ozdobnych, oprysków, paliwa, oleju,
sprzętu ogrodniczego, bieżące naprawy
sprzętu.
5. Promocja gminy poprzez uczestnictwo
w turniejach i uroczystościach lokalnych
i ponadlokalnych

mostek
stół

9 000
1 000

chłodziarka

2 000

2 000
10 200
6 000
400

rośliny ozdobne, opryski, paliwo, olej,
sprzęt, naprawa sprzętu
967,51

promocja

1 500
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STEBLEWO

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej.

stół, lodówka, zakup termosów, urządzenia
regulujące ogrzewanie
5 400

2. Zakup tablicy do kosza, obręczy kostki.

tablica
650
obręcz
200
kostka brukowa, piasek , cement, obrzeża
1 495
bramy, furtki, przęsła, słupki, drut 5 920

20 865,16

3. Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy.
4. Zakup altany, wiaty ogrodowej.
5. Poprawa estetyki wsi.

1. Garaż blaszany + płyty do garażu.
OSICE

19 392,75

altana
2 500
wiata
2 700
żwir, trawa, ziemia, krzewy , kwiaty,
agrowłóknina, donice, farby, paliwo,
naprawa sprzętu zakup części do kosiarki
2 000,16
garaż
1 500
płyty
500

2. Plac zabaw - naprawa zużytego sprzętu
zabawowego oraz powiększenie stanu
urządzeń zabawowych we wsi Osice.

naprawa, zakup urządzeń

3. Zakup paliwa + serwis, koszenie trawy+
utrzymanie w czystości wsi Osice.

paliwo, serwis

1 800

4. Zakup strojów żuławskich.

stroje żuławskie szt.14

3 000

5. Zakup strojów sportowych.

stroje sportowe

2 500

10 092,75
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OSTROWITE

WRÓBLEWO

10 917,40

12 210,25

1. Naprawa drogi dojazdowej do
przystanku.

koszt naprawy

10 000

2. Zakup paliwa do kosiarek oraz bieżące
naprawy.

paliwo, naprawy

917,40

1. Doposażenie „ fitness pod chmurką”
i placu zabaw oraz konserwacja
i zabudowa części „Wróblówki”.

urządzenia fitness, doposażenie placu zabaw
6 000
konserwacja i zabudowa „Wróblówki”
4 000

2.Utrzymanie i pielęgnacja terenów
zielonych użyteczności publicznej oraz
dbałość o inwestycje społeczne znajdujące
się na terenie sołectwa Wróblewo.

zakup paliwa, oleju i części zamiennych do
kosiarek
1 000
środki chemiczne do odchwaszczani 400
drzewka, krzewy, kwiaty
410,25
integracja mieszkańców
400
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