
cd.załacznika nr  7– fundusz sołecki 

dział rozdział paragraf miejscowość/zadanie kwota 

010 01008 6050 Kłobuczyn – zagospodarowanie miejsca spotkań oraz 

rekultywacja stawu w m. Kłobuczyn ,,Szuwarowy 

zakątek” 

15.000,00  

 

Razem 15.000,00 
600 60016 4210 Dalków – wykonanie parkingu i dokończenie chodnika 

(materiały) 
1.683,40 

(0+1683,40) 

Razem  1.683,40 

600 60016 4300 Gaworzyce – naprawa dróg na terenie gminy (m.in.                    

ul. Sąsiedzka) 

10.000,00 

Razem 10.000,00 
710 71035 6050 Wierzchowice – budowa ogrodzenia wokół cmentarza 18.860,24      

 

Razem 18.860,24 

754 75412 4210 Kłobuczyn - zakup materiałów remontowych i  

materiałów do zagospodarowania terenu zieleni  przy 

budynku  OSP Kłobuczyn 

2.000,00 

754 75412 4210 Gaworzyce – zakup kamery termowizyjnej dla OSP 4.000,00 

Razem 6.000,00 
900 90004 4210 Dalków-utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup 

kosy spalinowej) 

5.500,00 

  4210 Dzików – utrzymanie terenów zielonych 300,00 

  4210 Grabik - utrzymanie terenów zielonych 482,98 

  4210 Gostyń - utrzymanie terenów zielonych 300,00 

  4210 Kłobuczyn - utrzymanie terenów zielonych 5.000,00 
 

  4210 Korytów -  utrzymanie terenów zielonych 644,00               
(800-156) 

  4210 Koźlice - utrzymanie terenów zielonych 2.300,00 

  4210 Mieszków - utrzymanie terenów zielonych 130,84                 
(1.100-969,16) 

  4210 Śrem - utrzymanie terenów zielonych 700,00 

  4210 Witanowice - utrzymanie terenów zielonych 150,74                              
(700,83-550,09) 

  4210 Witanowice – zakup kosy żyłkowej, innych narzędzi 1.443,33 

(0+1443,33) 

Razem 16.951,89 
900 90004 4300 Kurów WLK. - rekultywacja terenów zielonych  3.576,98             

(0+3576,98)             

 

  4300 Witanowice - utrzymanie terenów zielonych (naprawy, 

serwis sprzętu) 

300,00 

Razem 3.876,98 
900 90015 6050 Gaworzyce – instalacja lamp solarnych ul. 

Mechaniczna, Kasztanowa 

8.000,00 

  6050 Korytów – instalacja lamy solarnej 7.000,00 

  6050 Śrem - – instalacja lamy solarnej 7.000,00 

Razem 22.000,00 
921 92109 4210 Dzików – zakup środków czystości do świetlicy 

wiejskiej 

300,00 

  4210 Gostyń - zakup wyposażenia do świetlicy 400,00              
(0+400) 

  4210 Koźlice – zakup stołów do świetlicy 7.000,00 

  4210 Koźlice – zakup strojów ludowych dla zespołu 

,,Dawidenka” 

1.500,00 

  4210 Koźlice – zakup materiałów i środków do odnowienia 

budynku świetlicy 
1.500,00    

(3.500-2000) 



  4210 Koźlice – zakup baraku (przy świetlicy) 2.000,00            

(0+2000) 

  4210 Korytów  - zakup farby, pędzli, stelaż na ławkę, stół 342,00                      

(0+342) 

  4210 Mieszków – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 773,99                  
(2.000-1226,01) 

  4210 Mieszków – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

(zakup grilla, elementów dekoracyjnych) 
867,57    

(3.230,08-2362,51) 

  4210 Mieszków – zakup drzew i krzewów ozdobnych (teren 

przy świetlicy) 
1.192,56   

(2.000-807,44) 

  4210 Mieszków-zakup sprzętu p.poż, apteczki, szafy, 

podgrzewacza wody, sprzętu RTV 
6.998,04                    

(0+6998,04) 

  4210 Śrem – zakup materiałów do świetlicy (farba, środki 

czystości) 

227,57 

  4210 Wierzchowice - zakup materiałów (organizacja zajęć dla 

dzieci) 

500,00 

  4210 Witanowice - zakup materiałów do remontu świetlicy 844,83                
(5.488-4643,17) 

  4210 Witanowice – zakup namiotu, termosów 1.481,00      
(1.500-19) 

  4210 Witanowice – zakup materiałów (organiz. zajęć dla 

dzieci) 

300,00 

  4210 Witanowice – zakup klimatyzatora 3.000,00 
(0+3000) 

Razem 29.227,56 
921 92109 4300 Mieszków – wyrównanie terenu wokół świetlicy 

(wycinka drzew) 
0,00              

(2.000-2000) 

  4300 Mieszków – usł. transportowa materiałów 165,00                        

(0+165) 

  4300 Witanowice – montaż  klimatyzatora 1000,00 

(0+1000) 

Razem 1.165,00 
921 92116 4210 Kłobuczyn – zakup wyposażenia do pomieszczeń 

biblioteki (szafki kuchenne) 

1.000,00 

Razem 1.000,00 
  4300 Kłobuczyn  - wykonanie szafy wnękowej 

(pomieszczenie biblioteki)  

2.500,00 

Razem 2.500,00 
921 92195 4210 Dalków – organizacja imprez okolicznościowych 3.316,00  

(2.500+816) 

  4210 Dzików – organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych 1.498,02 

  4210 Gaworzyce - organizacja imprez kulturalnych (zakup 

strojów dla klubu seniora, dzień dziecka, materiały 

biurowe do zajęć) 

2.296,21 

  4210 Grabik – organizacja imprez okolicznościowych 500,00 

  4210 Gostyń - organizacja imprez okolicznościowych 341,86              
(741,86-400) 

  4210 Kłobuczyn – zakup zestawów biesiadnych (stoły, ławy) 0,00                    

 

  4210 Kłobuczyn –organizacja imprez kulturalno-

edukacyjnych dla dzieci (zakupy) 

631,08 

  4210 Korytów - organizacja imprez kulturalnych 767,46            
(953,46-186) 

  4210 Koźlice- organizacja imprez okolicznościowych 718,77 

  4210 Mieszków - organizacja imprez kulturalnych 0,00            
(1.000-1000) 

  4210 Mieszków - organizacja imprez , zakup materiałów 

papierniczych (biurowych) 
1.202,08 

(0+1202,08) 

  4210 Śrem - organizacja imprez kulturalnych 100,00 



  4210 Wierzchowice - organizacja imprez okolicznościowych 750,00 
 

  4210 Witanowice - organizacja imprez okolicznościowych 368,93              
(400-31,07) 

Razem 12.490,41 
921 92195 4300 Gaworzyce - organizacja imprez kulturalnych  

(wyjazdy) 

1.000,00 

  4300 Kłobuczyn - organizacja imprez kulturalno-

edukacyjnych dla dzieci  

2.000,00 

  4300 Koźlice – organizacja letniego festynu 1.200,00 

  4300 Wierzchowice - organizacja imprez 

okolicznościowych(dzień dziecka) 

750,00 
 

Razem 4.950,00 
926 92605 4210 Koźlice – zakup sprzętu sportowego (słupki, bramki, 

siatki) 

1.200,00 

  4210 Koźlice – zakup sprzętu sportowego dla LZS 1.500,00 

Razem 2.700,00 
926 92695 4210 Dzików - zakup ławo stołów i ławek na teren placu 

zabaw 

3.648,18 

  4210 Dzików - zakup grilla i rolet do altany wiejskiej 2.478,00 

  4210 Dzików – zakup materiałów w celu wykonania witacza 

miejscowości 

2.000,00 
 

  4210 Gaworzyce - ogrodzenie boiska sportowego (zakup 

materiałów) 

10.000,00 

  4210 Śrem – zakup ławek 620,00     

 

  4210 Wierzchowice – utrzymanie terenu sportowo- 

rekreacyjnego 

3.000,00    

  4210 Witanowice – zakup toy-toya 1.100,00      
(1.300-200) 

  4210 Dalków – zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 3.200,00 
(5.983,40-2783,40) 

  4210 Dalków – zakup farby, pędzli, lakierobejcy (malowanie 

altany) 
400,00 

(0+400) 

  4210 Grabik – doposażenie boiska sportowo – rekreacyjnego 

(altana) 

9.500,00 

  4210 Gostyń – zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 0,00 
 

  4210 Gostyń – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 0,00 
 

  4210 Kurów Wlk.- wykonanie altany 0,00 
 

  4210 Kurów Wlk - garaż blaszany  0,00          
(3.576,98-3576,98) 

  4210 Dalków – zakup bramek na obiekt sportowo-

rekreacyjny 
3.584,00    

(3.700-116) 

Razem 39.530,18 
926 92695 4300 Dzików – wykonanie podstawy pod witacz 1.000,00 

Razem 1.000,00 
926 92695 6050 Gostyń – utworzenie otwartej strefy aktywności  10.500,00 

 

  6050 Kurów Wlk – zagospodarowanie centrum miejscowości 

poprzez utworzenie miejsca rekreacji, sportu i 

wypoczynku 

5.000,00 
 

Razem 15.500,00 

Ogółem  204.435,66 
w tym wydatki bieżące 133.075,42 

w tym wydatki majątkowe 71.360,24 

 



 


