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Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok 

L.p. Nazwa 

 sołectwa 

       Środki funduszu 

przypadającego na sołectwa 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji 

według wniosku sołectwa 

Wydatki w ramach 

 funduszu 

1. Dalków 17.520,27 Utrzymanie zieleni, Zakup lamp, Zakup głośników, przedłużaczy, kabli, puszki rozdzielczej, siatki na piłko-

chwyty, dokumentacja projektowo-kosztorysowa –Przebudowa  sali gimnastycznej na centrum aktywności i 

intergracji , Organizacja imprez 

 

17.520,27 

2. Dzików 11.171,34 Zakup paliwa, części do kosiarki, zakup lampy solarnej, doposażenie  siłowni zewnętrznej (2 urządzenia) 11.171,34 

3. Gaworzyce 34.693,60 Zakup 3 lamp solarnych- ul. Lipowa, Pocztowa, Szprotawska ,Dofinansowanie wycieczki klub seniora-

organizacja imprez, Organizacja –dnia dziecka, Zakup namiotu, Zakup trybun, Wyrównanie terenu – tor 

motocrossowy, przygotowanie podłoża pod boisko sportowe 

34.693,60 

4. Gostyń 11.414,19 Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, koszy do segregacji, stojaki na rowery) naprawa drogi transportu 

rolniczego, zakup  stolików, ławek, Zakup wyposażenia do świetlicy –meble kuchenne, taboretu gazowego, 

krzeseł, ławek, obrusów, lakieru podłogowego, witryny, drobne agd, Zakup namiotu, drabiny, Organizacja imprez 

okolicznościowych – zakupy,  

11.414,19 

5. Grabik 10.338,69 Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego (zakup urządzeń zabawowych, huśtawki), Doposażenie świetlicy 

(sprzęt sanitarny, grzejnik, środki czystości, paletki do tenisa, art. AGD), Utrzymanie terenów zielonych 

Organizacja imprez okolicznościowych, oczyszczenie rowu melioracyjnego. 

10.338,69 

6. Kłobuczyn 27.373,25 Zakup blaszanego garażu na potrzeby OSP Kłobuczyn, Utrzymanie terenów zielonych- zakupy paliwa 

Utrzymanie terenów zielonych – eksploatacja kosiarki, Organizacja zabaw plenerowych dla dzieci, renowacja 

stawów, przebudowa drogi w Kłobuczynie 

27.373,25 

7. Korytów 8.708,09 Utrzymanie terenów zielonych- zakupy paliwa, Utrzymanie terenów zielonych – drobne naprawy, eksploatacja 

Organizacja imprez okolicznościowych – zakupy, Zakup materiałów na altanę  z wyposażeniem, Wykonanie 

altany, naprawa  drogi gminnej 

8.708,09 

8. Koźlice 18.873,32 Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP, Materiały budowlane do budowy ścieżki chodnikowej w parku, zakup 

luster, Montaż drzwi do świetlicy, Utrzymanie terenów zielonych- zakupy, Doposażenie świetlicy wiejskiej 

(biurko, namiot), Zakup sprzętu - LZS Koźlice, Zakup strojów ludowych, Organizacja imprez 

okolicznościowych - zakupy 

18.873,32 

9. Kurów Wlk. 8.430,54  Postawienie pergoli, Zakup termosów, grilla elektrycznego, wentylatora, przedłużacza, zakup materiałów na 

warsztaty rękodzielnicze,  zakup urządzeń siłowni  zewnętrznej, Organizacja imprez okolicznościowych, 

Utrzymanie terenów zielonych, sprzęt do utrzymania czystości, nożyce do żywopłotu  - zakupy 

8.430,54 

10. Mieszków 11.136,65 Plac  zabaw, Zakup altany ogrodowej, stołu, ławek, Organizacja imprez kulturalnych, Utrzymanie terenów 

zielonych 
11.136,65 

11. Śrem 8.499,93 Odnowa baraku,  Zakup lampy solarnej, Zakup ławek, bieżni elektrycznej, Zakup wyposażenia do świetlicy – 

regał, zakup środków czystości, Organizacja imprez kulturalnych, Utrzymanie terenów zielonych 
8.499,93 

 

 



12. Wierzchowice 24.216,13    Utrzymanie terenów zielonych na obiekcie sport-rekreacyjnym, Serwis sprzętu - utrzymanie terenów zielonych 

na obiekcie sport-rekreacyjnym, Organizacja imprez okolicznościowych, Zakup namiotu, Doposażenie świetlicy 

wiejskiej –sprzęt AGD, Zakup sprzętu do świetlicy – zmywarka gastronomiczna, Wierzchowice-droga 

dojazdowa do gruntów rolnych 

24.216,13    

13. Witanowice 9.922,37 Wykonanie chodnika przy drodze gminnej, Zakup ciągniczka do koszenia, Utrzymanie terenów zielonych – 

zakupy,  
9.922,37 

Ogółem 202.298,37  202.298,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


