Wykonanie funduszu sołeckiego w 2013 roku
planowane środki
151 639,36
wykorzystane środki 140 837,45
Sołectwo
SUCHY DĄB

Wysokość
funduszu
28112,60

Nazwa przedsięwzięcia
1.Zakup traktorka ogrodowego wraz
z osprzętem tj. kosiarką i pługiem.
2.Zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych oraz części
niezbędnych do pracy o obsługi traktora ogrodowego.

Poniesione koszty
kosiarka samojezdna
24427,80
z pługiem odśnieżnym
i przyczepką
paliwo
581,55

3. Zakup i montaż tablicy „Plan miejscowości Suchy
Dąb z wyszczególnieniem miejsc zabytkowych”.
GRABINYZAMECZEK

28112,60

1.Urządzenie placu zabaw i boiska w GrabinieZameczku (Grabowe Pole)

2. Urządzenie placu zabaw w Grabinie-Zameczku (Nowe
osiedle).
KOŹLINY

25329,45

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Koźlinach- zakup
pieca nadmuchowego, zakup krzeseł.

2. Zakup paliwa i bieżące naprawy sprzętu do koszenia
trawy.

0
zestaw zabawowy

8858,68

nasiona traw

599,68

paliwo, olej

971,06

bramki do piłki nożnej

4012,00

zestaw zabawowy

8429,73

czarnoziem

5000,00

piec nadmuchowy

5499,99

wykonanie i montaż
komina
krzesła szt.100

6568,00
13499,25
0
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KRZYWE
KOŁO

20437,86

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup krzeseł.

krzesła szt.60

8099,55

2. Oświetlenie alejki parkowej poprzez zakup lamp
solarnych.

lampy solarne szt.2

9593,99

3. Promocja Gminy i Sołectwa poprzez zakup namiotu,
stołów i ławek.

namiot z nadrukiem

1750,00

stoły bankietowe
składane szt. 2
4. Eksploatacja sprzętu koszącego – zakup paliwa,
eksploatacja.

STEBLEWO

16670,77

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej.

366,54

paliwo

655,03

naprawa sprzętu

440,00

roleta zabezpieczająca

2100,00

regały do przechowywania naczyń
2500,00
regał szt.3

2. Zakup kosiarki z napędem oraz paliwa, oleju koszty
eksploatacyjne.

3.Utrzymanie i doposażenie boisk dla dzieci
z sołectwa.

410,00

krzesła szt.25

1875,00

stoły szt.5

1765,00

stół do tenisa

2000,00

gra piłkarzyki

920,00

kosiarka spalinowa

1750,00

paliwo, olej

818,76

naprawa kosiarki

300,00

siatka na piłkochwyty

1500,00
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nawóz na trawniki
OSICE

15180,80

1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej.

2.Wykaszanie boiska i wsi.

3. Wymiana zepsutych elementów ogrodzenia boiska we
wsi.

OSTROWITE

WRÓBLEWO

8433,78

9361,50

732,00

kuchnia MASTERCOOK
1039,98
zasłony dekoracyjne
998,80
literatki

539,66

naprawa kosiarki

430,00

paliwo

962,08

przęsła metalowe

3612,28

elektrody

140,80

1.Poprwa estetyki wsi – zakup traktorka kosiarki.

traktorek

7980,00

2. Zakup paliwa do koszenia.

paliwo

1.Rekreacyjny plac zabaw w południowej części
Wróblewa – etap I.

zestaw rekreacyjny
na plac zabaw
bujak na sprężynie

2.Dbałośc i pielęgnacja o tereny zielone użytku
publicznego na terenie Sołectwa Wróblewo.

453,78
6300,00
1353,00

impregnat do drewna

241,46

thuje szt.30

450,04

kosiarka spalinowa
paliwo

1150,00
105,11
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