Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
Kwota na
Sołectwo
Zgłoszone
przedsięwzięcie
Kwota
sołectwo
Lp.
2 700,00 zł
1. Zakup kosiarki spalinowej
4 750,00 zł
2. Założenie instalacja alarmowa

1.

2.

Bielawa

Borowina

3. Monitoring obiektu

7 550,00 zł

4. Zakup osprzętu do silnika Stihl

1 200,00 zł

5. Zakup przenośnego zbiornika wody o minimalnej
pojemności 5 000 litrów

3 800,00 zł

6. Spotkania kulturalno-oświatowe dla mieszkańców
Bielawy (w tym warsztaty wielkanocne, Bożonarodzeniowe,
Mikołaj dla dzieci młodzieży i seniorów, organizacja
spektakli teatralnych, zakup nagród, materiałów i usług
potrzebnych do organizacji imprez - zakup materiałów

4 000,00 zł

7. Warsztaty aktorsko-wokalne oraz warsztaty ceramiczne
dla dzieci i mieszkańców Bielawy zakup usług i materiałów

10 000,00 zł

8. Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej trzeci
etap tz Załaziskowej utwardzenie tłuczniem 400 m

20 000,00 zł

9. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (regału
metalowego na sprzęt AGD) znajdujący się w świetlicy w
Bielawie

349,40 zł

10. Spotkania kulturalno-oświatowe dla mieszkańców
Bielawy (w tym warsztaty wielkanocne, Bożonarodzeniowe,
Mikołaj dla dzieci młodzieży i seniorów, organizacja
spektakli teatralnych, zakup nagród, materiałów i usług
potrzebnych do organizacji imprez - zakup usług
1. Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych dla
mieszkańców Borowiny
2. Zakup materiałów do organizacji spotkań kulturalnych
mieszkańców Borowiny
3. Zakup usług do organizacji spotkań kulturalnych
4. Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w
KDK Hugonówka
5. Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku
autobusowego w Borowinie

6 000,00 zł
60 349,40 zł
17 100,00 zł
1 000,00 zł
3 000,00 zł
2 000,00 zł
496,62 zł

23 596,62 zł

3.

Cieciszew

1. Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych np.. Dzień dziecka,
pożegnanie lata, spotkanie wielkanocne, wigilijne, dzień
seniora, dzień kobiet i inne w Cieciszewie

14 648,63 zł

2. Zakup materiałów do organizacji zajęć i imprez
kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych, np..
Dzień dziecka, pożegnanie lata, spotkanie wielkanocne,
wigilijne, dzień seniora, dzień kobiet i inne w Cieciszewie

3 000,00 zł

3. Warsztaty całoroczne
4. Organizacja zajęć edukacyjnych "Brydż nie tylko dla
seniora" w Cieciszewie
5. Doposazenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie (wąż led,
kuchnia, obrazy)
6. Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie

4.

Ciszyca

1. Zakup usług na imprezy o charakterze kulturalnym,
oświatowym, sportowych, warsztatów, szkoleń dla sołectwa
Ciszyca
2. Doposażenie placu zabaw w Ciszycy w plenerową
siłownię
3. Zakup materiałów na imprezy o charakterze kulturalnym,
oświatowym, sportowych, warsztatów, szkoleń dla sołectwa
Ciszyca

5 000,00 zł
2 500,00 zł
2 000,00 zł
250,00 zł

27 398,63 zł

2 958,00 zł

15 000,00 zł

2 500,00 zł
20 458,00 zł

5.

6.

7.

Czarnów

Czernidła

Dębówka

1. Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw (działki gminnej nr 140
od strony południowo-zachodniej)
2. Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw
(impregnacja zewnątrz i wewnątrz, wykonanie półek i
szafek wewnątrz altany, naprawy okiennic i drzwi)
3. Zakup dwóch gaśnic przeciwpożarowych do altany
4. Zabezpieczenie środków na dofinansowanie projektu
„Domu Ludowego” w Czarnowie
5. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców
Sołectwa Czarnów
6. Zakup rzutnika multimedialnego wraz z ekranem
7. Montaż monitoringu na Placu Zabaw
1. Rolety do okien na Sali
2. Parapety do okien na Sali
3. Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno oświatowe w sołectwie Czernidła
4. Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno oswiatowej w sołectwie Czernidła
1. Zakup typowej wiato-altany konstrukcji drewnianej o
wym. 4,6 m/6,5 m i jej montaż na placu gminnym przy
świetlicy w Dębówce,

13 500,00 zł

5 000,00 zł
500,00 zł
15 000,00 zł
6 866,07 zł
3 000,00 zł
9 000,00 zł

52 866,07 zł

4 000,00 zł
8 398,10 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł

20 398,10 zł

20 000,00 zł

22 027,53 zł

7.

Dębówka
2. Ułożenie podłoża we wnętrzu wiaty z kostki brukowej
2
cementowej o powierzchni ok. 35 m

8.

9.

Gassy

Habdzin

10. Kawęczyn

1. Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców
sołectwa Gassy
2. Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnooświatowych dla mieszkańców wsi Gassy
3. Zakup usług do organizacji imprez kulturalnooświatowych dla mieszkańców wsi Gassy
4. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Gassach tj. zakup 2 szt. Aparatów powietrznych, 2 szt. Butli
stalowych oraz masek
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup kuchenki
mikrofalowej (przemysłowej), stołu cateringowego, zakup
naczyń oraz środków czystości
1. Wykonanie mebli z płyty MDF w pomieszczeniu obsługi
w Domu Sołeckim w Habdzinie
2. Zakup sprzętu AGD i mebli ze stali nierdzewnej do Domu
Sołeckiego w Habdzinie
3. Zajęcia plastyczne dla dzieci z Habdzina
4. Zakup usług do organizacji imprezy kulturalnooświatowej dla dzieci z Habdzina
5. Zakup nagród w konkursach na imprezę kulturalnooświatową dla dzieci z
6. Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców
wsi Habdzin
7. Zakup usług – pomalowanie altany i ławek na placu
zabaw w Habdzinie
8. Zakup farby do malowania altany i ławek na placu zabaw
w Habdzinie
Zagospodarowanie działki gminnej o numerze
ewidencyjnym 77 w Kawęczynie według projektu
wykonanego dla wyżej wymienionej działki

1. Usługi prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców
Kawęczynka
Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych dla
mieszkańców Kawęczynka
2. Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych dla
mieszkańców Kawęczynka
Kawęczynek 3. Zakup usługi zadaszenie przy świetlicy wiejskiej w
Kawęczynku
Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w
Kawęczynku
4. Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym
w KDK Hugonówka
Kępa
Kontynuowanie budowy oświetlenia sołectwa Kępa
12.
Oborska
Oborska

2 027,53 zł
22 027,53 zł
5 800,00 zł
3 956,96 zł
600,00 zł

9 500,00 zł

3 800,00 zł
23 656,96 zł
7 732,15 zł
16 177,18 zł
5 000,00 zł
2 000,00 zł
500,00 zł
3 464,15 zł
1 200,00 zł
800,00 zł

36 088,94 zł

36 873,48 zł
36 088,94 zł

2 500,00 zł
3 000,00 zł
4 000,00 zł
8 963,69 zł
400,00 zł
2 500,00 zł
15 389,10 zł

21 363,69 zł
15 389,10 zł

Kępa
Okrzewska

1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych: "Dzień
Dziecka", "Pożegnanie Lata" w Kępie Okrzewskiej - zakup
usług
2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych: "Dzień
Dziecka", "Pożegnanie Lata" w Kępie Okrzewskiej - zakup
materiałów

10 000,00 zł

2 000,00 zł

3. Zakup sprzętu fitness: wioślarz magnetyczny

2 500,00 zł

4. Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla
mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska

6 320,00 zł
20 820,00 zł

1. Wykonanie projektu remontu drogi gminnej (tzw.
Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku
14.

18 072,42 zł
22 872,42 zł

Kierszek
2. Budowa 2 progów spowalniających ruch na ul.
Głowackiego w Kierszku

15. Łęg

1. Sfinansowanie wyłączenia placu gminnego przy świetlicy
w Łęgu z produkcji
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny
sprzęt
3. Zakup materiałów na organizację imprez kulturalnooświatowych dla mieszkańców sołectwa Łęg
4. Zakup usług na organizację imprez kulturalnooświatowych dla mieszkańców sołectwa Łęg
5. Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach
organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury

Obory

16. Obórki

4 800,00 zł
16 000,00 zł
1 812,34 zł
2 000,00 zł
4 000,00 zł
2 500,00 zł

1. Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych oraz prozdrowotnych dla
mieszkańców Obór: Dzień Dziecka, warsztaty wigilijne,
Święto Ziemi, ekologiczny piknik rodzinny, zumba, fitness,
„zdrowy kręgosłup” - zakup usług

26 500,00 zł

2. Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych oraz prozdrowotnych dla
mieszkańców Obór: Dzień Dziecka, warsztaty wigilijne,
Święto Ziemi, ekologiczny piknik rodzinny, zumba, fitness,
„zdrowy kręgosłup”ory - zakup materiałów

4 947,97 zł

3. Zakup materiałów informacyjnych, np. banery, plakaty,
materiały informacyjne
4. Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży, np.
plastyka, zajęcia taneczne, - zakup usług
Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową
progu - kontynuacja do budzetu remont

26 312,34 zł

650,00 zł
9 000,00 zł
17 923,70 zł

41 097,97 zł
17 923,70 zł

17. Okrzeszyn

1. Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia
seniora
2. Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce
mieszkańców Okrzeszyna
Modernizacja placu zabaw w tym wymiana huśtawki typu
ważka
3. Zakup materiałów do organizacji imprez
kulturalnooświatowych w sołectwie Okrzeszyn
4. Zakup usług do organizacji imprez
kulturalnooświatowych w sołectwie Okrzeszyn
1. Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży z Opaczy w
piłkę siatkową w Szkole Podstawowej w Opaczy na cały rok
2019
2. Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy

18. Opacz

3. Zakup dwóch koszy metalowych lub plastikowych na
śmieci i worków do tych koszy na plac zabaw w Opaczy
Dzień dziecka połączony z pokazami Straży Pożarnej,
zawodami, konkursami, i nagrodami dla najmłodszych – w
ramach funduszu soleckiego: zakup materiałów i
4. Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców
Opaczy w różnym przedziale wiekowym
1. Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela

19. Parcela

20. Piaski

21. Słomczyn

2 174,17 zł
5 500,00 zł
6 300,00 zł
2 850,00 zł
6 350,00 zł
23 174,17 zł
2 500,00 zł
22 826,00 zł
400,00 zł
2 759,45 zł
7 000,00 zł
20 000,00 zł

2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i warsztatów
dla dzieci

1 500,00 zł

Organizacja imprez kulturalno-sportowych i warsztatów dla
dzieci - zakup usług

1 500,00 zł

3. Zakup materiałów do pielęgnacji roślin i urządzeń na
placu sołeckim

1 899,42 zł

4. Doposażenie domku i placu sołeckiego

7 000,00 zł

5. Usługi do doposażenie domku i placu sołeckiego

6 000,00 zł

Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach, tj,
wymiana urządzeń zabawowych na nowe

35 485,45 zł

19 010,06 zł

1. Zakup wyposażenia do Domu Ludowego (np. zmywarka)

1 933,83

2. Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki
asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej, Wiosennej oraz projekt
uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej

20 000,00

3. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla
mieszkańców sołectwa Słomczyn zakup usług

15 000,00

37 899,42 zł
19 010,06 zł

36 933,83 zł

1. Zakup materiałów do nasadzeń, pielęgnacji i urządzeń do
pielegnacji (rośliny, nawozy, ziemia i urządzenia do
pielęgnacji) w Turowicach

800,00 zł

22. Turowice

2. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów
kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa
Turowice w różnym przedziale wiekowym - usługi

7 000,00 zł

3. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów
kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa
Turowice w różnym przedziale wiekowym - materiały

4 719,33 zł

4. Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych
KDK Hugonówka

4 000,00 zł

5. Zakup obrusów do prowadzenia zajęć i organizacji
imprez dla mieszkańców Turowic

600,00 zł

6. Usługi prowadzenia zajęć z docoupage i florystyki dla
mieszkańców sołectwa Turowice

5 400,00 zł

7. Wspólne przedsięwzięcie z solectwem Kawęczyn pt.
zagospodarowanie działek gminnych o nr ew. 76 i 77 w
miejscowości Kawęczyn

5 000,00 zł

Razem

27 519,33 zł
669 515,21 zł

