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Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok 

L.p. Nazwa 

 sołectwa 

       Środki funduszu 

przypadającego na sołectwa 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji 

według wniosku sołectwa 

Wydatki w ramach 

 funduszu 

1. Dalków 17.683,40 Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup kosy spalinowej),Organizacja imprez okolicznościowych, 

Zakup bramek na obiekt sportowo-rekreacyjny, Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie 

parkingu i dokończenie chodnika, zakup farby, pędzli, lakierobejcy (malowanie altany) 

17.683,40 

2. Dzików 11.224,20 Zakup ławo stołów i ławek na teren placu zabaw, Zakup grilla i rolet do altany wiejskiej 

Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, Utrzymanie terenów zielonych, Zakup materiałów w celu 

wykonania witacza miejscowości, podstawa do witacza,  Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych 

11.224,20 

3. Gaworzyce 35.296,21 Ogrodzenie boiska sportowego (zakup materiałów), Instalacja lamp solarnych ul. Mechaniczna, Kasztanowa 

Naprawa dróg na terenie gminy m.in. ul. Sąsiedzka, Organizacja imprez kulturalnych – zakup strojów dla klubu 

seniora, Organizacja imprez kulturalnych (wycieczki), Zakup kamery termowizyjnej dla OSP, Organizacja 

imprez kulturalnych  - Dzień dziecka, zakup materiałów biurowych 

35.296,21 

4. Gostyń 11.541,86 Utrzymanie terenów zielonych, Organizacja imprez okolicznościowych, Utworzenie otwartej strefy aktywności , 

zakup wyposażenia do świetlicy 
11.541,86 

5. Grabik 10.482,98 Doposażenie boiska sportowo-rekreacyj (altana ), Utrzymanie terenów zielonych, Organizacja spotkań okoliczn. 10.482,98 

6. Kłobuczyn 28.131,08 Zakup materiałów remontowych i  materiałów do zagospodarowania terenu zieleni  przy budynku  OSP 

Kłobuczyn, Utrzymanie terenów zielonych (zakup materiałów), Zakup wyposażenia do pomieszczenia biblioteki 

(szafki kuchenne), Wykonanie szafy wnękowej ( pomieszczenie biblioteki), Organizacja imprez kulturalno-

edukacyjnych dla dzieci (zakupy), Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci,  zagospodarowanie 

miejsca spotkań oraz rekultywacja stawu  ,,Szuwarowy zakątek” 

28.131,08 

7. Korytów 8.753,46 Utrzymanie terenów zielonych, Organizacja imprez kulturalnych, Instalacja lampy solarnej, zakup farby, pedzli, 

stelaż na ławki i stół  
8.753,46 

8. Koźlice 18.918,77 Zakup stołów do świetlicy, Utrzymanie terenów zielonych, Zakup sprzętu sportowego (słupki, bramki, siatki) 

Zakup sprzętu sportowego dla LZS, Zakup strojów ludowych dla ,,Dawidenki”, Zakup materiałów i środków do 

odnowienia budynku świetlicy, Organizacja imprez okolicznościowych – zakupy, Organizacja letniego festynu, 

zakup baraku (przy świetlicy) 

18.918,77 

9. Kurów Wlk. 8.576,98 Zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez utworzenie miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku, 

rekultywacja terenów zielonych 
8.576,98 

10. Mieszków 11.330,08 Utrzymanie terenów zielonych, Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów papierniczych), Zakup 

wyposażenia do świetlicy wiejskiej, Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup grilla, elementów 

dekoracyjnych), Zakup drzew i krzewów ozdobnych (teren przy świetlicy), zakup sprzętu p.poż., apteczki, szafy, 

sprzęty RTV, podgrzewacza wody, transport materiałów 

11.330,08 

11. Śrem 8.647,57 Instalacja lamy solarnej, Utrzymanie terenów zielonych (zakupy), Utrzymanie terenów zielonych (serwis 

sprzętu), Zakup materiałów  do świetlicy (farba, środki czystości), Zakup ławek, Organizacja wydarzeń kultural., 

zakup ławek 

8.647,57 

12. Wierzchowice 23.860,24 Budowa ogrodzenia wokół cmentarza, Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego, Organizacja imprez 

okolicznościowych, Zakup materiałów (organizacja zajęć dla dzieci) 
23.860,24 



13. Witanowice 9.988,83 Zakup materiałów do remontu świetlicy, Zakup namiotu, termosów , Zakup materiałów (organizacja zajęć dla 

dzieci), Utrzymanie terenów zielonych (zakupy), Utrzymanie terenów zielonych (naprawy, serwis, zakup kosy 

żyłkowej, innych narzędzi),Zakup Toy-toy, Organizowanie spotkań okolicznościowych, zakup i montaż 

klimatyzatora 

9.988,83 

Ogółem 204.435,66  204.435,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


