Planowanie zadania z funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Sołectwo

ŁOWCE

LUTKÓW

ZAMIECHÓW

BORATYN

Zadanie

Kwota
przypadająca
na zadanie z
f.s

Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Łowce przy drodze
wewnętrznej o nr ewidencyjnym
1044, 1037 ( 111472R) oraz na
drodze gminnej o nr 111461R i
111474R ( Opracowanie
dokumentacji na oświetlenie uliczne
w Łowcach przy drogach gminnych)

10 000,00 zł

Remont drogi zagumiennej ,
gminnej o nr 11472R na działce
1037 w miejscowości Łowce w
stronę cmentarza
Przebudowa drogi zagumiennej ,
gminnej nr 11462 R na działce o nr
ewidencyjnym 50 w miejscowości
Lutków

17 277,42 zł

Zakup i montaż dwóch lamp
oświetleniowych do istniejącego
oświetlenia na parcelacji i koło
szkoły podstawowej w Zamiechowie
Remont toalet w szkole
podstawowej w Zamiechowie
polegający na zakupie i montażu
umywalek, sanitariatów , wymiana
płytek na ścianie i podłodze ,
malowanie , wymiana drzwi
Remont drogi wewnętrznej
parcelacja - Łowce w miejscowości
Zamiechów , od drogi powiatowej do
działki o nr ewidencyjnym 1032/2
Budowa oświetlenia ulicznego w
Boratynie od domu o nr 165 do
cmentarza na działce 105/1
( projekt + wykonanie )
Zakup zastawy stołowej do świetlicy
( talerze, sztućce , filiżanki , obrusy
itp.)
Remont pomieszczenia obok
świetlicy wiejskiej w Boratynie
poprzez zakup i montaż blachy
dachowej (zmiana dachu) w celu

1000,00 zł

Ogólna
kwota
funduszu
sołeckiego

27 277,42 zł

12 684,00 zł

12 684,00 zł

20 976,34 zł
10 000,00 zł

9 967,34 zł

21 000,00 zł w tym
2 500 na projekt
18 500 wykonanie
5 200,00 zł

1 077,42 zł

27 277,42 zł

DOBKOWICE

przystosowanie go na
przechowywanie naczyń – zastawy
stołowej
Zagospodarowanie mienia wsi –
kontynuacja ( opracowanie
dokumentacji projektowokosztorysowej)
Zakup kosiarki samojezdnej do
świetlicy wiejskiej w Dobkowicach
Zakup i montaż monitoringu przy
Szkole Podstawowej w Dobkowicach

JANKOWICE

6 500,00 zł

9 000,00 zł
11 777,42 zł
13 638,71 zł

Organizacja zjazdu Jankowiczan :
- obsługa cateringowa – 10 638,71
- oprawa muzyczna i nagłośnienie –
3000,00 zł
Remont parkingu za kościołem na
działce 266/23
Remont świetlicy wiejskiej w
Chłopicach polegający na malowaniu
korytarza i kuchni , położenie płytek ,
wymiana barierki i prac wynikłych w
trakcie pracy

27 277,42 zł

13 638,71 zł
27 277,42 zł

CHŁOPICE

27 277,42 zł

27 277,42 zł

