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  Plan funduszu sołeckiego na  2017 r. 
planowane środki   169 222,20 

 
Sołectwo Wysokość 

funduszu 

Nazwa przedsięwzięcia 

 

Planowana kalkulacja kosztów w zł 

 

SUCHY DĄB 

 

31 015,80 

 

1.Serwis i paliwo do traktorka-kosiarki. paliwo, części zamienne, oleje, serwis, 

naprawy kosiarki 

4 500 

2. Obsługa traktorka-kosiarki umowa zlecenie.  

 

 

1 500 

3. KGW Suchy Dąb – działalność  stroje ludowe, urządzenia kuchenne, 

garnki, meble, art. gosp. domowego, 

namiot, art. spożywcze 

6 000 

4. Chodnik na ul. Sportowej w Suchym Dębie. projekt                                                 4 000 

 

 

 

5. Dozór budynku na stadionie – opłata roczna 

dla firmy ochroniarskiej. 
715,80 

6. Przyczepka towarowa przystosowana do 

przewozu łodzi. 

 

ochrona p/powodziowa 

5 300 

7. Budynek na stadionie – remonty. 

 

 

 

wykonanie projektu przyłącza gazu 

ziemnego, wymiana drzwi w tym  

wejściowych na antywłamaniowe, 

niezbędne wyposażenie                                                 

                                                 9 000 
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GRABINY-

ZAMECZEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 015,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bieżące potrzeby Sołectwa Grabiny-

Zameczek: dbanie o teren zielony, wyrównanie 

terenu przy planowanej świetlicy.  

paliwo, części zamienne, oleje, serwis, 

naprawy kosiarki, umowa zlecenie na 

koszenie poboczy, ziemia, transport 

 

                                                            8 800 

2. Zakup betonowych koszy na śmieci na                   

ul. Kasztanowej i Gdańskiej. Zakup ławek – 

teren przy ścieżce rowerowej.  

 kosze, ławki, naprawa ławek                                                         

 

                                                       3 215,80

  

3.  Zagospodarowanie terenu gminnego przy            

ul. Łąkowej. 

rewitalizacja terenu 

5 200 

4. Naprawa infrastruktury drogowej na terenie 

sołectwa. 

Przełożenie chodnika na ul. Zamkowej, 

wyrównanie poboczy na osiedlu  

13 800 

 

KOŹLINY 

 

 

28 937,74  

1. Paliwo, oleje do kosiarki, naprawa sprzętu do 

koszenia. 

paliwo, oleje, naprawy                        4 500 

2. Ławki parkowe. ławki parkowe                                    2 000 

3. Remont i wyposażenie wnętrza pomieszczeń 

przy remizie OSP – były klub. 
                                                              

                                        22 437,74 

 

KRZYWE 

KOŁO 

 

 

23 106,77 

1. Zakup urządzeń fitness i urządzeń na plac 

zabaw. 

orbitrek- szt.2, karuzela „Trzmiel”, 

urządzenie na plac zabaw                15 560 

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej. meble i naprawa sprzętu                                         

                                                            2 000 

3. Estetyka wsi Krzywe Koło – zakup roślin 

ozdobnych, oprysków, paliwa, oleju, sprzętu 

ogrodniczego, bieżące naprawy sprzętu. 

rośliny ozdobne, opryski, paliwo, olej, 

sprzęt, naprawa sprzętu                3 046,77 

5. Promocja gminy poprzez uczestnictwo          

w turniejach i uroczystościach lokalnych             

i ponadlokalnych 

 promocja                                           2 500 
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STEBLEWO 

 

 

18 206,27 

 

1. Modernizacja placu zabaw. 
                                                     

18 206,27 

 

OSICE 

 

 

 

 

16 903,61 

 

1. Doposażenie placu zabaw w miejscowości 

Osice. 

 

                      7 403,61

  

2. Zakup ekranu i rzutnika.   2 500  

 

3. Zakup piasku jako podłoża przy sprzętach na 

placu zabaw + krawężniki (drewniane). 

 piasek, krawężniki   

                                       1 200 

 

4. Zabezpieczenie kwoty na zakup paliwa                    

i obsługę sprzętu do koszenia.  

 

paliwo, naprawy, serwis                     2 000 

 

5. Dofinansowanie strojów dla drużyny 

piłkarskiej – Juniorów „Osiczanka”. 

 

stroje sportowe                                    2 000 

 

 

6. Zakup kosy mechanicznej.  

1 800 

 

OSTROWITE 

 

 

 

 

9 397,79 
 

 

1. Zakup stołów i ławek.  

 

duży stół i dwie ławki, komplet biesiadny 

      2 200                                   

2. Zakup paliwa do kosiarek oraz bieżące 

naprawy. 

paliwo, naprawy                                 2 500 

 

 

3. Zakup bramek do piłki nożnej. bramki 

                                                           4 000 

4. Przyłącze elektryczne.  przyłącze elektryczne przy wiacie 

rekreacyjnej                                      697,79 

 

WRÓBLEWO 

 

   

10 638,42 

1. Zagospodarowanie i konserwacja obiektu 

gminnego” Wróblówki” oraz terenu wokół. 

konserwacja i zabudowa „Wróblówki” 

                                                           8 000 
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2. Estetya wsi Wróblewo. Doposażenie, 

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, środki chemiczne do 

odchwaszczania, drzewka, krzewy, kwiaty                  

integracja mieszkańców                         

                                                      2 638,42 

 

  


