
Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 r. 

 

Lp. Sołectwo 

Środki na rok 

budżetowy 

2019 

Nazwy zadań i kwoty  
Środki wykorzystane 

na realizację zadań 

zadania kwoty 
Kwota 

wykorzystana  
zakres 

1. Babice 14.938,28 zł 

 
1. Doposażenie i 

zagospodarowanie boiska 

sportowego 

 

2. Zakup umundurowania i 

sprzętu strażackiego 

 

3. Imprezy integracyjne  

11.438,28 zł 

 

 

 

2.500,00 zł 

 

 

1.000,00 zł 

11.430,69 zł 

 

 

 

2.499,99 zł  

 

 

999,91 zł 

- zakup zbiornika na 

nieczystości oraz materiałów 

budowlanych  

 

- zakup prądownic i bosaka 

 

 

- organizacja dożynek  

2. Boguchwałów 15.438,44 zł 

 
1. Zagospodarowanie terenu 

boiska i świetlicy wiejskiej 
 

2. Zagospodarowanie placu 

zabaw  

 

3. Doposażenie szatni 
 
4. Imprezy integracyjne  

1.938,00 zł 

 

 

10.000,00 zł 

 

 

2.500,44 zł 

 

1.000,00 zł 

 

1.928,78 zł 

 

 

9.923,30 zł  

 

 

2.500,00 zł 

 

999,61 zł 

 

-zakup elementów ogrodzenia  

 

 

-zakup huśtawki potrójnej i 

altany 

 

 - zakup szafy 

 

-organizacja dożynek i 

mikołajek 

3. Czerwonków 17.072,32 zł 

 
1. Doposażenie placów zabaw  

 

2. Doposażenie świetlicy 

wiejskiej 

 

3. Utrzymanie terenów zielonych  

 

4. Remont i modernizacja 

8.000,00 zł 

 

700,00 zł 

 

 

300,00 zł 

 

 

7.072,32 zł 

7.999,60 zł 

 

700,00 zł 

 

 

299,09 zł 

 

 

7.067,33 zł  

- zakup huśtawki podwójnej i 

orbitrka  

- zakup firan   

 

 

- zakup paliwa i farby do 

odnowienia ogrodzenia  

 

- remont instalacji wodno-



świetlicy wiejskiej  

 

5. Imprezy integracyjne  

 

 

 

 

1.000,00 zł 

 

 

 

 

997,30 zł 

 

kanalizacyjnej, wymiana dwóch 

okien i wykonanie ścianki 

przyblatowej   

- organizacja dnia dziecka i 

mikołajek  

4.  Dziećmarów 15.571,82 zł 

 
1. Remont drogi gminnej 

 

 

2. Impreza integracyjna 

 

14.071,82 zł 

 

 

1.500,00 zł 

 

12.959,28 zł 

 

 

1.495,88 zł  

- zakup krawężników 

najazdowych  

 

-spotkanie świąteczne  

  

5. Dzielów 13.171,03 zł 

 

 

1. Modernizacja dróg transportu 

rolnego 

 

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej 

 

3. Imprezy integracyjne  

9.000,00 zł 

 

 

3.171,03 zł  

 

1.000,00 

8.760,23 zł 

 

 

3.072,20 zł  

 

841,23 

-zakup i transport kruszywa 

drogowego 

 

- zakup sprzętu agd 

 

-organizacja dnia kobiet, dzień 

dziecka 

6. Księże Pole 13.771,22 zł 1. Modernizacja i doposażenie  

świetlicy wiejskiej wraz z 

terenem przyległym 

 

2. Utrzymanie terenów zielonych 

  

3. Doposażenie OSP 

 

4. Impreza integracyjna   

 

8.971,22 zł 

 

 

 

300,00 zł 

 

3.000,00 zł 

 

1.500,00 zł 

8.943,16 zł 

 

 

 

288,25 zł 

 

3.000,00 zł  

 

1.500,00 zł  

-zakup sprzętu agd, regałów, 

elementów ogrodzenia, płytek 

ściennych i materiałów 

budowlanych  

- zakup paliwa i gazonów  

 

-zakup drabiny, butów, 

kominiarki i kamizelki  

-organizacja dożynek  



7. Raków 19.973,28 zł 

 
1. Remont drogi wewnętrznej 

 

2. Zagospodarowanie placu 

zabaw 

 

3. Doposażenie OSP 

 

4. Imprezy integracyjne  

4.301,19 zł 

 

14.112,09 zł 

 

 

 

560,00 zł 

 

1.000,00 zł 

4.301,19 zł 

 

14.110,00 zł 

 

 

 

560,00 zł 

 

609,81 zł 

- zakup i transport kruszywa 

drogowego  

- zakup huśtawki podwójnej, 

dwóch sprężynowców oraz 

naprawa urządzeń na placu 

zabaw  

-zakup butów strażackich  

 

- organizacja dnia babci i 

dziadka, dzień dziecka,  ognisko   

8. Sucha Psina 17.072,32 zł 1. Utrzymanie terenów zielonych  

 

 

2. Zagospodarowanie boiska 

sportowego 

 

3. Doposażenie świetlicy 

wiejskiej  

 

4. Utrzymanie i konserwacja 

klimatyzacji 

 

5. Imprezy integracyjne 

1.000,00 zł 

 

 

8.122,32 zł 

 

 

6.000,00 zł 

 

 

 

950,00 zł 

 

 

1.000,00 zł 

909,10 zł 

 

 

8.108,16 zł 

 

 

5.983,59 zł 

 

 

 

950,00 zł 

 

 

985,53 zł 

- zakup noży i wymiana olejów i 

filtra w kosiarce  traktorku, 

zakup nawozów  

-zakup siedzisk stadionowych, 

zakup drzwi, materiałów 

budowlanych  

- zakup sprzętu agd, obrusów   

 

 

 

-przegląd klimatyzacji 

 

 

-organizacja andrzejek  

9. Sułków 13.671,19 zł 

 
1. Zagospodarowanie placu 

zabaw 

 

2. Doposażenie świetlicy 

wiejskiej 

 

3. Imprezy integracyjne  

5.400,00 zł 

 

 

7.200,00 zł 

 

 

1.071,19 zł 

5.387,98 zł 

 

 

7.196,99 zł 

 

 

1.069,34 zł 

-wykonanie prac na placu 

zabaw, zakup tui  

 

-zakup sprzętu agd, muzycznego 

i multimedialnego  

 

-organizacja dożynek, imprez 

kulturalnych    

10. Szczyty 9.736,56 zł 

 
1. Doposażenie świetlicy 

wiejskiej  

586,56 zł 

 

585,30 zł 

 

-zakup drobnego sprzętu 

kuchennego  



2. Zagospodarowanie terenu 

wokół świetlicy 

 

3. Utrzymanie terenów zielonych 

 

4. Imprezy integracyjne 

7.688,01 zł 

 

 

961,99 zł 

 

500,00 zł 

7.646,73 zł 

 

 

961,91 zł 

 

498,33 zł 

- zakup namiotów i zestawów 

biesiadnych, kostki brukowej 

oraz obrzeży  

- naprawa kosiarki i zakup 

paliwa 

-organizacja mikołajek  

11. Tłustomosty 26.842,22 zł 

 
1. Modernizacja dróg transportu 

rolnego  

 

2. Doposażenie jednostki OSP w 

Tłustomostach 

 

3. Modernizacja placu zabaw w 

Tłustomostach  

 

4. Doposażenie placu zabaw w 

Langowie 

 

5. Doposażenie świetlicy 

wiejskiej 0 

5.000,00 zł 

 

 

2.000,00 zł 

 

 

3.000,00 zł 

 

 

6.000,00 zł 

 

 

 

10.842,22 zł    

 

4.462,08 zł 

 

 

1.997,08 zł 

 

 

2.998,90 zł 

 

 

5.998,90 zł 

 

 

 

10.839,97 zł 

 

- zakup i transport kruszywa 

drogowego  

 

-zakup prowadnicy  

 

 

-prace remontowe na placu 

zabaw 

 

-zakup huśtawki „Bocianie 

Gniazdo” i urządzenia „kółko-

krzyżyk”  

 

-zakup namiotu i zestawów 

biesiadnych, szafek kuchennych, 

zlewozmywaków, baterii, 

obrusów i drobnego sprzętu 

kuchennego  

  

Razem  177.258,68 zł   177.258,68 zł 174.366,12  zł  

 

 

Przygotowała:  

Inspektor Urzędu Miejskiego w Baborowie  

Ewa Samotyj  
 


