Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok
planowane środki 189 623,06
Sołectwo
SUCHY DĄB

Wysokość
funduszu
34 972,90

Nazwa przedsięwzięcia
1.Przysposobienie pomieszczenia
w budynku na stadionie dla potrzeb koła
Gospodyń Wiejskich i rady Sołeckiej w
Suchym Dębie

2.Budowa placu zabaw dla dzieci
w nowym miejscu łącznie z
przygotowaniem terenu pod ten plac
(podłoże, ogrodzenie) lub doposażenie
obecnego placu zabaw w nowe elementy.

Planowana kalkulacja kosztów w zł
wymiana lub naprawa drzwi i okien w tym:
rolet antywłamaniowych lub naprawa
instalacji elektrycznej, malowanie, zakup
wyposażenia (meble do pomieszczeń)),
piec do ogrzewania na propan-butan” +
butle na gaz sprzęt i stroje dla potrzeb
KGW
10 000,00
przygotowanie terenu, wyposażenie
w elementy zabawowe lub doposażenie
istniejącego placu zabaw
10 000,00

3. Prace remontowe remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Suchym Dębie

kostka brukowa oraz zakup sprzętu
strażackiego niezbędnego do prowadzenia
działalności statutowej
7 000,00

4. Obsługa traktorka sołeckiego

paliwo, części zamienne, oleje, serwis,
naprawy
5 372,90
zawarcie umowy zlecenia z obsługującym
traktorek przy koszeniu trawy oraz
odśnieżaniu
2 600,00
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GRABINYZAMECZEK

KOŹLINY

34 972,90

32 035,18

1.Przygotowanie projektu budowy Domu
Żuławskiego + pozwolenie na budowę
wraz z zapleczem gospodarczym +
zagospodarowanie terenu na cz. działki
ewid.211/232 w miejscowości GrabinyZameczek z funkcją turystyczną

projekt
przyłącze wodociągowe + prąd

18 000,00
2 000,00

zakup ziemi, wyrównanie terenu 4 559,20
zakup trawy
zakup tablicy informacyjnej

151,70
900,00

zakup drzewek

800,00

2. Poprawa bezpieczeństwa na ulicy
Zamkowej – zakup „leżącego policjanta”

„leżący policjant”

2 500,00

3. Zakup 6 kompletów ławki+ stoły

stoły, ławki

2 310,00

4. Bieżąca eksploatacja urządzeń typu
kosiarka żyłkowa, ciągnik do koszenia
trawy i odśnieżania, zakup paliwa do tych
urządzeń

paliwo

2 052,00

1. Wyparzarka do naczyń do kuchni
wiejskiej przy świetlicy wiejskiej
w Koźlinach

wyparzarka

2. Lampy do parku – szt. 2, instalacja,
plany

instalacja, plany, lampy

7 000,00

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwi
wejściowych w kawiarence internetowej
w Koźlinach

stolarka drzwiowa i okienna

6 000,00

bieżące naprawy kosiarki żyłkowej
1 000,00
naprawa namiotu sołeckiego – wymiana
stelaża
700,00
5 500,000

2
Suchy Dąb , dnia 31.12.2014 r.
Sporz. A.Matusz

4. Zakup 2 ławek na plac przy boisku
wiejskim i zakup namiotu wiejskiego

ławki szt. 2
namiot

KRZYWE
KOŁO

25 600,16

1 500,00
2 000,00

5. Stół betonowy do ping ponga

stół betonowy do ping ponga

5 000,00

6. Zakup paliwa i bieżące naprawy sprzętu
do koszenia trawników

paliwo

1 200,00

oleje

200,00

naprawy

835,18

7. Karuzela na plac zabaw na osiedle

karuzela

2 800,00

1. Doposażenie placu zabaw na osiedlu
o dwa elementy zabawowe

zestaw zabawowy „KAROS”

6 145,00

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej
w Krzywym Kole – zakup regału na
naczynia kuchenne

regał na naczynia

3 500,00

3. Dokończenie budowy alejki parkowej
w Krzywym Kole i wykonanie wjazdu na
boisko sportowe

koszt budowy

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

paliwo

600,00

bieżące naprawy sprzętu,
wymiana oleju

355,16

15 000,00
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STEBLEWO

20 564,07

1.Oświetlenie uliczne – wykonanie
projektu i mapy do celów projektowych

2. Ogrodzenie stawu wewnątrz wsi

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez
zakup zmywarki i stołu oraz zakup ławek
parkowych na plac przed świetlicą

4. Zakup paliwa, oleju i naprawa sprzętu
ogrodniczego

1. Paliwo do kosiarek + serwis kosiarek
OSICE

koszty projektu

6 150,00

koszty mapy

2 460,00

siatka ogrodzeniowa

1 064,00

słupki ogrodzeniowe

720,00

bramka

500,00

drut

142,00

cement
zmywarka
stół kuchenny

138,00
2 400,00
1 900,00

ławki parkowe szt.9

3 450,00

stół zewnętrzny

1 000,00

paliwo

480,00

olej, naprawy

160,07

paliwo

800,00

naprawa, serwis

500,00

18 885,37

2. Dofinansowanie do doprowadzenia
wody na boisko sportowe juniorów

olej do kosiarek
projekt, roboty ziemne

100,00
4 000,00
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OSTROWITE

WRÓBLEWO

3. Zakup traktorka do koszenia

traktorek

6 000,00

4. Zakup drzewek i krzewów ozdobnych

drzewka, krzewy

2 000,00

5. Zakup namiotu do celów wiejskich

namiot

2 000,00

6. Zakup koszy i ławek na wieś

kosze szt.3

804,85

ławki

2 680,52

1. Zakup dwóch latarni solarnych

latarnie solarne szt.2

7 000,00

2. Organizacja zaplecza sanitarnego

zakup toalety TOI TOI

2 000,00

3. Zakup paliwa do kosiarek

paliwo

1 771,65

1. Rozbudowa placu zabaw przy wiacie
„Wróblówka” oraz doświetlenie szlaku
rowerowo-pieszego przechodzącego przez
Wróblewo

projekt doświetlenia

3 000,00

urządzenie fitness

6 500,00

2.Utrzymanie i pielęgnacja terenów
zielonych oraz dbałość o inwestycje
znajdujące się na terenie sołectwa
Wróblewo

zakup paliwa i oleju do kosiarki

10 771,65

11 820,84

1000,00

środki chemiczne do odchwaszczania
400,00
kwiaty, krzewy
620,84
organizacja spotkania integracyjnego
300,00
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