Plan funduszu sołeckiego na 2014 rok
planowane środki 163237,11
Sołectwo
SUCHY DĄB

GRABINYZAMECZEK

Wysokość
funduszu
30257,10

30257,10

Nazwa przedsięwzięcia
1.Paliwo i obsługa traktorka sołeckiego

2.Wymiana nawierzchni na pętli autobusowej
oraz zagospodarowanie terenu przy pętli
autobusowej przy Szkole w Suchym Dębie
1.Zakup kosiarki samojezdnej „Husqvarna”

2. Ogrodzenie terenu zieleni w GrabinieZameczek przy ul. Rycerskiej

Planowana kalkulacja kosztów w zł
benzyna

2047,50

naprawy, przeglądy,
części, eksploatacja

3209,60

kostka brukowa, robocizna

25000,00

kosiarka

15000,00

paliwo

2060,10

siatka ogrodzeniowa

4104,00

brama wjazdowa

1500,00

bramka
słupki ogrodzeniowe

3. Zakup pawilonu ogrodowego 6x3 na teren
„Grabowo” w Grabiny-Zameczek
4. Zakup bramy i siatki ogrodzeniowej na
terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

500,00
1800,00

drut ogrodzeniowy

588,00

cement

276,00

pawilon ogrodowy

1650,00

zakup bramy

2000,00
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KOŹLINY

KRZYWE
KOŁO

27503,10

21785,11

siatka ogrodzeniowa

456,00

słupki ogrodzeniowe

225,00

drut ogrodzeniowy

98,00

1. Ciągnik kosiarko-spycharka do śniegu

kosiarko-spycharka

12000,00

2. 30 krzeseł do świetlicy wiejskiej

krzesła – szt. 30

4800,00

3. Altana ogrodowa 4x5

altana

8600,00

4. Zakup paliwa i bieżące naprawy sprzętu do
koszenia trawników

paliwo

1500,00

olej

200,00

bieżące naprawy

403,70

1. Utworzenie kawiarenki internetowej oraz
organizacja warsztatów komputerowych dla
seniorów z obszaru gminy Suchy Dąb w
świetlicy wiejskiej
w Krzywym Kole.

wkład własny do projektu

5512,80

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej
w Krzywym Kole – zakup kuchni gazowoelektrycznej, termosów, podgrzewacza,
witryny na puchary

kuchnia gazowo-elektryczna

1500,00

termos – szt.2

210,00

podgrzewacz

350,00

witryna na puchary wisząca

1700,00

3. Zakup ławek parkowych Krzyw Koło- osada ławki parkowe szt. 4

1400,00

2
Suchy Dąb, dnia 28.10.2013 r.

4. Estetyka wsi Krzywe Koło – zakup paliwa,
zakup sprzętu ogrodniczego, bieżące naprawy,
zakup namiotu

5. Doposażenie placu zabaw w Krzywym Kole

STEBLEWO

OSICE

17700,40

16369,09

namiot 3x4
sprzęt ogrodniczy

1000,00
500,00

benzyna

2339,31

bieżące naprawy sprzętu,
wymiana oleju
zestaw zabawowy
KAROS nr kat.002

1000,00

1.Garaż z pomieszczeniami gospodarczymi w
Steblewie
lub
1. Droga dojazdowa do świetlicy wiejskiej w
Steblewie - etap I

6273,00

17000,00
17000,00

2. Eksploatacja sprzętu koszącego

benzyna, olej

1. Paliwo do kosiarek + serwis

paliwo

585,00

naprawa, serwis

815,00

aparat

500,00

akumulatorek

100,00

ładowarka

100,00

3. Zakup kosiarki spalinowej

kosiarka

1500,00

4. Zakup 2 szt. przedłużaczy

przedłużacze

5. Zakup huśtawki podwójnej

huśtawka

2. Zakup aparatu fotograficznego, ładowarki +
akumulatorka

700,40

600,00
2400,00
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OSTROWITE

9228,48

WRÓBLEWO

10136,13

6. Stół do pingponga na boisko

betonowy stół do pingponga

7. Zakup śmietników na wieś 3 szt.

śmietniki szt.3

8. Zakup elementów ogrodzeniowych, elektrod
i farby olejnej

elementy ogrodzeniowe

4500,00

600,00
3800,00

elektrody

140,00

farba do malowania słupków

100,00

cement na podmurówkę

629,09

1.Zakup kosiarki do poboczy SK 140 firmy
KELLFRI

kosiarka do poboczy

1. Rozbudowa placu zabaw przy wiacie
„Wróblówka” oraz doświetlenie ścieżki
rowerowo-pieszej

stół betonowy pingpongowy

4400,00

doświetlenie szlaku

2000,00

zakup kosiarki

1700,00

zakup paliwa i oleju do kosiarki

1000,00

2. Pielęgnacja terenów zielonych oraz dbałość
o dobra publiczne znajdujące się na terenie
sołectwa Wróblewo

9228,48

impregnat do konserwacji drewna 200,00
rośliny ozdobne i krzewy

636,13

nagrody z udział w konkursie „Najpiękniejszy
wianek „ w noc świętojańską
200,00
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