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Wykonanie  funduszu sołeckiego w 2016 r. 
                                                                                         planowane środki          194 717,58 
                                                                                                                  wykorzystane środki     194 330,84 

Sołectwo Wysokość 

funduszu 

Nazwa przedsięwzięcia 

 

Poniesione koszty 

SUCHY DĄB 35  912,50 

 

1. Promowanie Suchego Dębu przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Suchym Dębie. 

 

pokaz dań                          925,00  

regał                                  99,99 

bateria                                  99,00 

zestaw mebli                      349,00 

sprzęt kuchenny                 659,07 

gofrownica                         985,00 

art. gosp. domowego            88,93 

zlew                                    198,00 

roleta                                  150,00 

zabudowa kuchenna         3600,00 

imbryk, komplet talerzy     498,35 

                            

2.Promowanie Suchego Dębu przez Radę Sołecką                

i KGW. 

sprzęt nagłaśniający         3371,98   

3. Projekt chodnika przy ul. Sportowej w Suchym Dębie.  mapa do celów projektowych                             

                               4003,65 

4. Serwis naprawy, części, paliwo do traktorka kosiarki, 

robocizna, oleje.  

 

paliwo                               1578,66 

serwis 

 i naprawa kosiarki           2867,15 

5. Zabezpieczenie wynagrodzenia dla operatora kosiarki. umowa zlecenie - obsługa 

traktorka                             900,00 

6. Ochrona antywłamaniowa budynku na stadionie                     

i monitoring miejscowości Suchy Dąb. 

ochrona antywłamaniowa, 

monitoring                        8552,12 
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7. Tablice z nazwami ulic i nr domów w Suchym Dębie. tablice z nazwami ulic, montaż                                                         

                               1697,40 

8. Piaskarka do traktorka sołeckiego. rozrzutnik- piaskarka        309,00 

9. Sekcja dziecięca – ubiory dla dzieci w ramach 

promocji miejscowości.  

koszulki z nadrukiem         441,00 

koszulki, dresy, kimona     

                              2412,50 

koszulki sportowe, spodenki 

sportowe                           1619,00 

Razem:                          35 404,80   

GRABINY-

ZAMECZEK 

35 912,50 

 

 

 

 

 

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 

      10 000,00 

 

przyłącze energetyczne    1202,08 

 

2. Wykonanie „ leżącego policjanta” na ul.  Zamkowej. projekt                               533,00  

próg z oznakowaniem     7163,00   

3. Bieżące potrzeby sołectwa Grabiny-Zameczek, dbanie 

o teren zielony, komunikacja z mieszkańcami. 

 

paliwo                              1965,55 

części do kosiarki, olej    2901,62 

 

nawiezienie i rozplantowanie 

ziemi                                 5000,00 

umowa zlecenie - obsługa 

traktorka                           1100,00 

oświetlenie namiotu         1029,59 

stoły, ławki                      5215,05 

Razem :                        36 109,89                  

KOŹLINY 33 039,50 

 

 

 

1. Paliwo i oleje do kosiarki, bieżące naprawy. paliwo                                  90,04 

części do kosiarki, olej    2475,00 

2. Ławki parkowe, kosze.    ławki szt.4, kosze szt.2    2521,50                           
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3. Zakup sprzętu fitness wyciąg górny, wahadło    9190,00 

4. Zakup stroi żuławskich dla kobiet.  

 

stroje żuławskie szt.10     6400,06 

 

  5. Remont wnętrza kawiarenki internetowej przy remizie. instalacja kotła na paliwo stałe              

z podajnikiem automatycznym, 

komina izolowanego 

zewnętrznego oraz grzejnika 

płytowego                       12370,00 

Razem :                        33 046,60 

 

KRZYWE 

KOŁO 

26 467,51 1. Zakup urządzeń fitness  Biegacz, Orbitrek,Wioślarz                           

                                         9700,00  

2. Budowa mostka drewnianego przy placu zabaw 

łączącego plac zabaw z boiskiem w Krzywym Kole oraz 

wykonanie drewnianego stołu pod słynna gruszę przy 

placu zabaw.  

mostek                             8524,00 

stoły szt. 4                       1476,00 

    

3.Wyposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup 

chłodziarki.  

chłodziarka                      2000,00 

4. Estetyka wsi Krzywe Koło - zakup roślin ozdobnych, 

zakup paliwa, zakup sprzętu ogrodniczego, bieżące 

naprawy. 

rośliny ozdobne                  894,00 

paliwo                                555,06 

naprawa sprzętu ogrodniczego 

                                   1480,45 

zakup sprzętu ogrodniczego 38,00                    

5. Promocja gminy poprzez uczestnictwo                            

w turniejach i uroczystościach lokalnych                                   

i ponadlokalnych. 

artykuły spożywcze przemysłowe                           

          874,29  

6. Zakup ławek parkowych na osiedle Krzywe Koło ławki szt. 2                        925,70 

Razem :                        26 467,50 
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STEBLEWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 865,16 1. Poprawa estetyki wsi.  paliwo                                 920,41 

krzewy, kwiaty, ziemia do 

kwiatów                            1006,00 

naprawa sprzętu, części do 

kosiarki                               342,91           

altany – szt.2                  10000,00 

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej. 

 

 

 

artykuły malarskie            1198,77       

 

chłodziarko-zamrażarka   1360,00            

projektor, ekran ścienny   5124,00 

zawór, głowica termostatyczna, 

lampa LED, świetlówka     895,65 

 

Razem :                        20 847,74 

OSICE 19 392,75 1. Zakup paliwa + serwis kosiarek. paliwo                               1351,77 

serwis i części do kosiarki   40,00 

2. Budowa wjazdu na drogę gminną. budowa wjazdu                2000,00 

3. Plac zabaw- naprawa zużytego sprzętu zabawowego 

oraz powiększenie stanu urządzeń zabawowych we wsi 

Osice. 

karuzela krzyżowa, huśtawka 

ważka pojedyncza, zjazd linowy, 

montaż                           11070,00         

4. Zakup strojów żuławskich.  stroje ludowe szt. 10       2430,05 

 

5. Zakup strojów sportowych. 

 

stroje sportowe szt.20      2500,00 

 

Razem:                         19 391,82  
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OSTROWITE 10 917,40 1. Zakup paliwa do kosiarek oraz bieżące naprawy. paliwo                                688,82 

naprawa kosiarki, części             

                               1222,48           

2. Naprawa drogi dojazdowej do przystanku. 

 

utwardzenie nawierzchni zatoki 

autobusowej                     7257,00 

3. Zakup koszulek do reprezentacji sołectwa. 

 

koszulki z nadrukiem szt. 10                  

                                 490,00 

4. Odnowa wizualna terenu gminnego. rośliny ozdobne                  322,00  

impregnat do drewna, artykuły 

malarskie          873,85  

Razem :                        10 854,15   

 

WRÓBLEWO 

 

 

 

 

 

 

 

12 210,25 
 

 

 

1. Doposażenie „fitness pod chmurką” i placu zabaw oraz 

konserwacja i zabudowa części „Wróblówki”.  

Jeździec, Twister-wahadło 

         6000,00 

zabudowa części „Wróblówki” 

                                         4000,00 

 2. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 

użyteczności publicznej oraz dbałość o inwestycje 

społeczne znajdujące się na terenie sołectwa Wróblewo.  

paliwo                                 678,97                                 

części do kosiarki, naprawa         

                                 270,00 

opryski                               459,37                      

rośliny ozdobne                 400,00 

organizacja spotkania 

integracyjnego                    400,00 

Razem :                        12 208,34 

  

  


