Ogólna część funduszu sołeckiego wyodrębniona na rok 2018 w budżecie Gminy Kwidzyn wynosi
624 257,48 zł
Poniżej przedstawiono zestawienie proponowanych przez mieszkańców pomysłów na poprawę
jakości ich życia, które mają zostać wykonane w 2018 roku.

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa
sołectwa

Planowane przedsięwzięcia do wykonania
w ramach funduszu sołeckiego

Baldram



Brachlewo





Brokowo










Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez ułożenie
granitowych alejek, zamontowanie dwóch ławek, nasadzenie
krzewów i kwiatów na działce gminnej
Naprawa studni głębinowej
Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców Baldramu
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjnosportowych sołectwa Brachlewo, w tym zakup i montaż urządzenia
placu zabaw typu „bujak”
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr DW 529
Organizacja spotkania kulturalno- sportowego dla mieszkańców
Zagospodarowanie działki nr 73 Brokowo, w tym:
- zakup blachy trapezowej i montaż
- wykonanie ścianek do wiaty
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnosportowych sołectwa Brokowo, w tym zakup sprzętu do ćwiczeń na
powietrzu:
- wioślarz
- wyciąg górny
- zakup zjazdu linowego na plac zabaw
- zakup konika z tworzywa sztucznego na sprężynie
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjnosportowych sołectwa Bronno, w tym zakup i montaż urządzeń
siłowni zewnętrznej na placu zabaw wraz z projektem
Spotkanie kulturalno- sportowe dla mieszkańców sołectwa Bronno
Budowa chodnika na placu zabaw 30 mb
Zakup blachy i łat na dach wiaty na placu zabaw i montaż
Projekt- zakup i wykonanie elementów siłowni zewnętrznej na
placu zabaw
Organizacja festynu promocji zdrowego stylu życia, sportu i
rekreacji oraz kształcenie postaw społecznych
Montaż instalacji elektrycznej na budynku na boisku gminy
Wykonanie ławek na boisku i przy ognisku
Wyjazd do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku
Wykonanie centralnego ogrzewania w miejscowej świetlicy



Budowa placu zabaw




Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem
Budowa chodnika w kierunku szkoły w Nowym Dworze
- usunięcie drzew
- przygotowanie placu na budowę (zdarcie darni, wyrównanie
terenu)
Organizacja festynu integracyjnego o charakterze prorodzinnym
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnosportowych sołectwa Gurcz, w tym:
- wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu pod projektowaną
altanę rekreacyjną i pod boisko do koszykówki
- zakup i montaż tablicy do koszykówki
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnosportowych sołectwa Janowo, w tym:
- zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw
- zakup i montaż grilla typu „trójnóg”
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w
miejscowości Janowo- dokumentacja projektowa
Organizacja imprezy kulturalno- sportowej dla mieszkańców
sołectwa Janowo
Remont budynku świetlicy wg projektu- dokumentacja wraz z



4.

5.

Bronno



Dankowo







6.

Dubiel

7.

Gniewskie
Pole
Górki
Grabówko

8.
9.

10.

Gurcz




11.

Janowo






12.

Kamionka



Kwota
dofinansowania z
funduszu
sołeckiego
21 937,75 zł

23 835,07 zł

16 127,21 zł

17 115,40 zł

15 613,35 zł

15 731,94 zł
17 510,67 zł
24 467,51 zł
19 131,30 zł

22 253,97 zł

24 467,51 zł

19 407,99 zł

13.

Korzeniewo



projektem
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnosportowych sołectwa Korzeniewo, w tym:
- zakup i montaż sześciokąta sprawnościowego
- zakup piaskownicy z tworzywa sztucznego
- budowa altany rekreacyjnej
- zakup i montaż grilla
Organizacja zawodów sportowych w sołectwie Korzeniewo poprzez
zakup m.in.:
- strojów sportowych
- elektrycznej tablicy wyników
- sprzętu nagłaśniającego
Organizacja spotkania kulturalno- sportowego dla mieszkańców
sołectwa Korzeniewo
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnosportowych sołectwa, w tym:
- wyrównanie i zasianie nowej trawy na boisku gminnym oraz zakup
i montaż 2 szt. piłkołapów, 6 szt. ławek, 2 szt. siatek do bramek
Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Licze (Dzień
Dziecka)
Dokończenie projektu oświetlenia za wałem- projekt
Doprowadzenie energii na boisko (zakup agregatu)
Doposażenie świetlicy (zakup sztućców, naczyń, termosów 4 szt.)
Organizacja spotkania sportowo- kulturalnego w Lipiankach
Sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia na ul.
Grabowskiej
Zakup strojów ludowych
Festyn kulturalny dla mieszkańców wsi Mareza
Zagospodarowanie terenu na działce gminnej poprzez:
- wykonanie dokumentacji projektowej
- utwardzenie miejsca pod śmietniki
- wykonanie kilku miejsc parkingowych
Organizacja cyklu imprez integracyjnych
Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem
Budowa chodnika w kierunku szkoły w Nowym Dworze
- usunięcie drzew
- przygotowanie placu pod budowę (zdarcie darni, wyrównanie
terenu)
Wykonanie oświetlenia przy drodze 588 wzdłuż ścieżki pieszorowerowej do zakładu prod. EX-POM
Organizacja spotkania sportowo- kulturalnego dla mieszkańców
sołectwa Obory
Zakup projektu budynku modułowego na potrzeby świetlicy
kulturalno- oświatowej
Projekt na wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej z Pastwy do Pastwa
Działki
Zagospodarowanie przestrzeni do celów rekreacyjno- sportowych,
w tym zakup elementów siłowni napowietrznej na plac zabaw w
centrum wsi Pastwa
Organizacja festynu kulturalno- sportowego na Dzień Dziecka dla
sołectwa Pastwa
Zagospodarowanie działki gminnej do celów rekreacyjnosportowych poprzez zaprojektowanie utwardzenia nawierzchni pod
wiatę i ławostoły, pod kosz oraz pokrycie dachu
Doposażenie placu zabaw i zakup sprzętu sportowego dla klubu
sportowego Pawlice- Rakowiec
Spotkanie kulturalno- edukacyjne dla mieszkańców sołectwa
Pawlice
Pokrycie dachu istniejącej altany odpowiednim materiałem










Remont dróg gminnych w sołectwie Rakowice
Festyn kulturalny dla mieszkańców sołectwa Rakowice
Dokończenie placu zabaw przy ul. Leśnej
Dokończenie placu zabaw przy ul. Pawlickiej
Dokończenie budowy parkingu przy ul. Spokojnej
Organizowanie spotkań z seniorami i wyjazd na wycieczkę
Dofinansowanie i współorganizowanie Dnia Dziecka w Rakowcu
Pokrycie dachu altany gontem ewentualnie blacho-dachówką







14.

Licze





15.

Lipianki

16.

Mareza

17.

Mareza
Osiedle










18.

Nowy Dwór





19.

Obory




20.

Ośno



21.

Pastwa





22.

Pawlice





23.
24.

Podzamcze
Rakowice

25.

Rakowiec

26.

Rozpędziny

36 207,17 zł

31 661,51 zł

18 143,11 zł

39 527,48 zł

16 206,27 zł

20 712,40 zł

17 866,42 zł

19 447,52 zł
18 696,50 zł

23 004,99 zł

19 763,74 zł
12 451,16 zł
39 527,48 zł

20 514,76 zł

27.

Szałwinek






28.

Tychnowy




Projekt oświetlenia ścieżki pieszo- rowerowej
Zakup 2 lamp na ścieżce pieszo- rowerowej Kwidzyn- Rozpędziny
Imprezy integracyjne
Zagospodarowanie działki gminnej dla celów rekreacyjnosportowych, w tym zakup trampoliny, gry kółko- krzyżyk
Spotkanie kulturalne dla mieszkańców Szałwinka
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Rodzinnej oraz ul.
Starodworskiej w Tychnowach

13 399,82 zł
39 527,48 zł

Fundusz Sołecki 2017 – podsumowanie
Przez cały rok 2017 projekty sołectw przedstawione w roku 2016 we wnioskach dotyczących
funduszu sołeckiego były sukcesywnie realizowane.
W tabeli zamieszczonej poniżej zaprezentowano efekty tej pracy.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Opis przedsięwzięć wykonanych w roku 2017 w ramach
funduszu sołeckiego
SOŁECTWO - BALDRAM
Wykonanie utwardzenia drogi gminnej z płyt jomb działka nr 76 o powierzchni 177m2 wraz z
ułożeniem korytka betonowego w Sołectwie Baldram. Inwestycja wyniosła 17 032,00 zł.
Festyn integracyjny o charakterze kulturalno- sportowym dla mieszkańców Sołectwa Baldram z
okazji Dnia Dziecka. W ramach środków z funduszu sołeckiego opłacone zostały wynajęte
urządzenia do przeprowadzenia konkurencji sportowych oraz zakupiono artykuły spożywcze,
które umożliwiły przygotowanie lokalnych potraw przez mieszkańców.
SOŁECTWO - BRACHLEWO
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Brachlewie- wykonanie dokumentacji
projektowej. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu wycofania się z umowy firmy
wykonawczej.
Zakup przedłużaczy elektrycznych do obsługi imprez plenerowych.
Festyn integracyjny dla mieszkańców Sołectwa Brachlewo- zorganizowanie festynu
Mikołajkowego dla dzieci z obszaru sołectwa Brachlewo. Środki przeznaczono na oprawę
muzyczną, animatora oraz zakup artykułów spożywczych dla dzieci.
SOŁECTWO - BROKOWO
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Brokowie- wykonanie dokumentacji
projektowej. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W
związku z powyższym złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont drogi śródpolnej
Brokowo- Dubiel.
Zakup wyposażenia do miejscowej świetlicy- zakup tablicy suchościeralno- magnetycznej w ramie
aluminiowej, zestawu muzycznego (kolumna muzyczna aktywna), kuchenki , gofrownicy, gry
piłkarzyki oraz stół do tenisa.
Remont drogi śródpolnej Brokowo- Dubiel- zakup materiału do wykonania naprawy drogi
śródpolnej na koszt 4 020,00 zł.
SOŁECTWO- BRONNO
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno- sportowych- zakup i montaż
pokrycia dachowego altany, utwardzenie terenu pod altaną, wykonanie wiaty, zakup i montaż
grilla. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową. W przetargu nie wyłoniono
wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane.
SOŁECTWO - DANKOWO
Wykonanie projektów oświetlenia ulic osiedli Dankowo I i Dankowo II- wykonanie dokumentacji
projektowej oświetlenia drogowego Dankowo- Etap I (ul. Różana) oraz Dankowo Etap II (ul.
Szafirowa, Lawendowa, Konwaliowa). Wartość wykonania dokumentacji wynosi 11 697,90 zł.
Poprowadzenie zajęć edukacji historycznej- zorganizowanie między innymi pokaz sztuki walk
rycerskich w celu propagowania historii w Sołectwie Dankowo.
SOŁECTWO – DUBIEL

6.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno- sportowych- zakup i montaż
pokrycia dachowego altany, utwardzenie terenu pod altaną, budowy ogrodzenia. W ramach
zadania sporządzono dokumentację projektową. Po niewyłonieniu wykonawcy dokonano zmiany
wniosku i przeznaczono środki na remont dróg gminnych.
Zakup materiałów do pokrycia dachu altany oraz budowy ogrodzenia. Wartość zakupionych
materiałów wynosi 6 602,64 zł.
Zorganizowanie wyjazdu mieszkańców Sołectwa Dubiel o charakterze edukacyjnym,
integracyjnym i historycznym do Rodzinnego Parku Rozrywki. W wycieczce wzięli udział
mieszkańcy dorośli wraz z dziećmi.
Remont dróg gminnych. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiał do wykonania
naprawy dróg. Koszt materiału wyniósł 4 749,00 zł.

7.

SOŁECTWO – GNIEWSKIE POLE
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno- sportowych- zakup ławostołów,
montaż grilla murowanego, wykonanie utwardzenia terenu wokół altany, montaż ogrodzenia
betonowego, posadzenie materiału roślinnego. W ramach zadania sporządzono dokumentację
projektową. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W
związku z powyższym złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont dróg gminnych.

Remont dróg gminnych. W ramach funduszu sołeckiego przeprowadzono modernizację drogi
śródpolnej poprzez ułożenie oraz wymianę betonowych płyt drogowych, która wyniosła
12 949,93 zł.

8.

SOŁECTWO - GÓRKI
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno- sportowych poprzez
wyrównanie terenu działki, wymiana i rozbudowa utwardzenia przy miejscu spotkań
mieszkańców, zakup i montaż ławek i ławostołów- sporządzenie dokumentacji projektowej. W
przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane.
Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia boiska do gry w piłkę nożną w Górkach- zakup
dwóch bramek 3x2m z siatką.
Spotkanie kulturalno- sportowe dla mieszkańców Sołectwa Górki- zakup nagród dla zwycięzców
konkurencji sportowych.
SOŁECTWO - GRABÓWKO

9.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno- sportowych Sołectwa Nowy
Dwór i Grabówko na działce gminnej, w tym zakup i montaż dwóch bramek do piłki nożnej o
wymiarach 5x2 wraz z siatką, piłkochwytów, słupków i siatki na boisko do piłki
siatkowej/badmintona, ławek z oparciem przy placu zabaw i ławek bez oparcia przy boisku do piłki
nożnej, budowa piaskownicy oraz elementów placu zabaw i sportu- sporządzenie dokumentacji
projektowej. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W
związku z powyższym złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont drogi gminnej.
Festyn kulturalny mieszkańców Sołectwa Grabówko i Sołectwa Nowy Dwór z okazji Dnia Dzieckazakup nagród dla zwycięzców konkurencji sportowych.
Remont drogi gminnej w miejscowości Grabówko- przeprowadzenie modernizacji drogi gminnej
poprzez ułożenie betonowych płyt JOMB. Remont wyniósł 30 581,99 zł, z czego 14 471,99 zł
pokryte zostało ze środków sołectwa Grabówko.
SOŁECTWO- GURCZ

10.
Rozbudowa terenu rekreacyjnego- sportowego w Gurczu o
zjazd linowy i orbitrek- wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z realizacją ww. zadania. Plac
wyposażono o orbitrek oraz zjazd linowy. Wartość
inwestycji wyniosła łącznie 16 432,80zł.

Zakup elektrycznego warnika niezbędnego do organizacji spotkań kulturalnych oraz festynów.

Organizacja imprezy kulturalno- sportowej- wynajem sprzętu sportowego w celu zorganizowania
konkurencji sportowych oraz zakup artykułów spożywczych do przygotowania lokalnych potraw.
SOŁECTWO - JANOWO
11. Zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw- wykonanie projektu budowlanego oraz
zakup i montaż sprzętu oświetleniowego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 16 928,00 zł.
Zakup materiałów na pokrycie dachu altany- zakup elementów rynnowych. Montaż zostanie
wykonany przez społeczność lokalną w ramach prac społecznych.
Impreza kulturalna- zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych i rekreacyjnych oraz zakup
usługi przejażdżek konnych w celu propagowania sportu w sołectwie Janowo.
SOŁECTWO - KAMIONKA
12. Remont budynku świetlicy w miejscowości Kamionka wraz z wyposażeniem- sporządzenie
dokumentacji projektowo- kosztorysowej o wartości 14 637,00 zł.
SOŁECTWO - KORZENIEWO
13. Przebudowa i modernizacja placu zabaw- wykonanie dokumentacji projektowej. W przetargu nie
wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym złożono
wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont drogi gminnej.
Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży- zakup bramki aluminiowej 5x2m z siatką do gry w piłkę
nożną.
Zakup namiotu do organizacji spotkań dla mieszkańców Sołectwa Korzeniewo- zakup namiotu ze
stelażem aluminiowym o wymiarach 3x3m.
Remont drogi gminnej- przeprowadzenie naprawy fragmentu ścieżki pieszo- rowerowej i zatoki
autobusowej wraz z wjazdami do posesji oraz wykonanie zjazdu na plac zabaw nawierzchni z
kostki betonowej na łączną wartość 17 178,66 zł.
SOŁECTWO - LICZE

14. Budowa oświetlenia drogowego- zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych. W ramach funduszu
sołeckiego wykonano dokumentację projektową zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy
oświetlenia drogowego w miejscowości Licze wzdłuż działek geodezyjnych nr 215 i 277 obręb
Licze. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 8 425,50 zł.
Spotkanie kulturalno- edukacyjno- sportowe dla mieszkańców Sołectwa Licze- wynajem sprzętu
sportowego w celu zorganizowania konkurencji sportowych na ww. przedsięwzięciu oraz zakup
artykułów spożywczych, które posłużyły jako nagrody.
Zakup warnika- 40- litrowy warnik elektryczny wykorzystywany będzie do organizacji spotkań
kulturalnych oraz festynów.
SOŁECTWO - LIPIANKI
15. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego (za wałem) w Lipiankach. Inwestycja
skoncentrowana wzdłuż działek geodezyjnych nr 10/1, 10/2 oraz 28/1. Wykonanie dokumentacji
projektowej wyniosło 14 870,70 zł.
SOŁECTWO - MAREZA
16.
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej do celów rekreacyjnosportowych Sołectwa Mareza
poprzez zakup urządzeń
zabawowych- sporządzenie
dokumentacji projektowej oraz
wyposażenie placu w urządzenia
zabawowe takie jak karuzela,
huśtawka ważka oraz huśtawka
ważka na sprężynie. Łączny koszt
inwestycji wyniósł 27 745,00 zł.

Zakup strojów ludowych.
Uszycie strojów wraz z obuwiem
tanecznym dla zespołu ludowego
„Marezianki” przyczyni się do
podtrzymania tradycji i kultury
ludowej w regionie. Udział
zespołu w przeglądach,
koncertach i innych imprezach
wyjazdowych przyczyni się do
promocji sołectwa oraz gminy.

Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa Mareza- zakup artykułów
przemysłowych niezbędnych do organizacji ww. spotkania oraz artykułów spożywczych, z których
przygotowano lokalne wypieki i posiłki promujące region.
SOŁECTWO – MAREZA OSIEDLE
17. Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców Sołectwa Mareza Osiedle, w tym:
- wykonanie utwardzenia pod altaną, wykonanie pokrycia dachu altany, zakup i montaż urządzenia
siłowni napowietrznej . W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową. W przetargu
nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane.
Organizacja cyklu imprez kulturalnych. W ramach zadania dokonano zakupów artykułów
spożywczych, z których przygotowano lokalne wypieki i posiłki promujące region.
SOŁECTWO – NOWY DWÓR

18. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno- sportowych Sołectwa Nowy
Dwór i Grabówko na działce gminnej, w tym zakup i montaż dwóch bramek do piłki nożnej o
wymiarach 5x2 wraz z siatką, piłkochwytów, słupków i siatki na boisko do piłki
siatkowej/badmintona, ławek z oparciem przy placu zabaw i ławek bez oparcia przy boisku do piłki
nożnej, budowa piaskownicy oraz elementów placu zabaw i sportu- wykonanie dokumentacji
projektowej. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W
związku z powyższym złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont drogi gminnej.
Festyn kulturalny mieszkańców sołectwa Grabówko i sołectwa Nowy Dwór z okazji Dnia Dzieckazakup nagród dla zwycięzców konkurencji sportowych.
Remont drogi gminnej w miejscowości Grabówko- przeprowadzenie modernizacji drogi gminnej
poprzez ułożenie betonowych płyt JOMB. Remont wyniósł 30 581,99 zł, z czego 16 110,00 zł
pokryte zostało ze środków sołectwa Nowy Dwór.
SOŁECTWO - OBORY
19. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Sołectwie Obory, w tym: zakup i montaż altany
rekreacyjnej wraz z utwardzeniem, zakup i montaż ławostołów jako wyposażenia altany, budowa
grilla, montaż ogrodzenia . W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową. W
przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. Na potrzeby
realizacji zadania gmina zakupiła nieruchomość z Agencji Nieruchomości Rolnej na kwotę 4 026,60
zł.
Zakup namiotu. W ramach zadania zakupiono namiot 3x3m o stalowym stelażu, który
wykorzystany będzie do organizacji imprez plenerowych o charakterze kulturalnym na terenie
sołectwa.
Organizacja spotkania kulturalnego. W ramach zadania wynajęto sprzęt sportowy w celu
zorganizowania konkurencji sportowych na spotkanie o charakterze kulturalno- sportowym.
SOŁECTWO - OŚNO
20. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno- sportowych Sołectwa Ośno w
pobliżu boiska, w tym wykonanie obudowy ścian altany i utwardzenia wokół altany- sporządzenie
projektu budowlanego. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało
zrealizowane. W związku z powyższym złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont drogi
gminnej.
Remont drogi Wola- Sosenka- utwardzenie nawierzchni dróg śródpolnych Ośno- Wola- Sosenka,
obręb Brokowo Rakowieckie. Inwestycja wyniosła w 15 224,00 zł.
SOŁECTWO - PASTWA
21. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno- sportowych Sołectwa Pastwa na
placu zabaw, w tym rozbudowa i montaż drewnianej altany, budowa nawierzchni pod altaną z
płytek chodnikowych, wykonanie pokrycia dachu altany- sporządzenie dokumentacji projektowej.
W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z
powyższym złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont drogi gminnej.
Remont drogi gminnej polegający na wymianie oraz ułożeniu płyt JOMB, który kosztował 7 826,00
zł.
SOŁECTWO - PAWLICE
22. Zagospodarowanie działki gminnej do celów rekreacyjno- sportowych poprzez wykonanie
utwardzenia boiska do koszykówki oraz zakup i montaż kontenera szatniowego w celu organizacji
gry w piłkę nożną- wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym złożono
wniosek ws. zmiany ww. zadania na zakup materiałów do renowacji boiska.
Wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup przyborów kuchennych oraz zastawy niezbędnej do
organizacji spotkań integracyjnych. Wartość 2 497,79 zł.
Zakup materiałów do renowacji boiska. W związku ze zmianą części zadań zakupiono materiały
niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu, których łączny koszt wyniósł 15 035,99 zł.
Spotkanie kulturalno- edukacyjne- wynajęcie sprzętu sportowego w celu zorganizowania
konkurencji sportowych oraz zakupu artykułów spożywczych, z których przygotowano potrawy i
zorganizowano poczęstunek dla uczestników spotkania.
SOŁECTWO - PODZAMCZE
23. Zagospodarowanie działki gminnej w Podzamczu dla celów rekreacyjno- sportowych poprzez
montaż huśtawki i urządzeń siłowni napowietrznej- sporządzenie dokumentacji projektowej. W
przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane.

SOŁECTWO - RAKOWICE
24. Remont dróg gminnych w Sołectwie Rakowice. W ramach zadania wykonano utwardzenie drogi
śródpolnej gruzem dz. 29/1. Koszt inwestycji wyniósł 9 586,99 zł.
Festyn kulturalny dla mieszkańców Sołectwa Rakowice- wynajęcie sprzętu rekreacyjny w celu
zorganizowania konkurencji sportowych.
SOŁECTWO - RAKOWIEC
25. Budowa placu rekreacyjnego z zapewnieniem placu zabaw dla dzieci: Osiedle Leśne- wykonanie
dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu wycofania się z umowy
firmy wykonawczej.
SOŁECTWO - ROZPĘDZINY
26. Odmalowanie pomieszczenia w świetlicy w Rozpędzinach- odmalowano ściany i sufit oraz
wymieniono umywalkę. Koszt remontu 6 273,90 zł.
Wykonanie utwardzenia pod altaną- sporządzenie dokumentacji projektowej. W przetargu nie
wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym środki
na ten cel zasiliły pulę środków przeznaczonych na remont dróg gminnych.
Remont dróg gminnych- wykonanie utwardzenia drogi śródpolnej gruzem za 9 313,85 zł.
SOŁECTWO - SZAŁWINEK
27. Zagospodarowanie działki gminnej dla celów rekreacyjno- sportowych w sołectwie Szałwinek
poprzez wyposażenie w altanę rekreacyjną oraz remont istniejącego placu zabaw- wykonanie
dokumentacji projektowej. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało
zrealizowane.
Spotkanie kulturalne dla mieszkańców Sołectwa Szałwinek- wynajęcie sprzętu sportowego w celu
zorganizowania konkurencji sportowych.
SOŁECTWO - TYCHNOWY
28. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Rodzinnej i ul. Starodworskiej w Tychnowach- zlecenie
wykonania dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji to 8 856,00 zł.
Wykonanie utwardzenia z kruszywa na terenie działki gminnej przy osiedlu mieszkalnym w
Tychnowach. Koszt inwestycji 7 994,88 zł.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw w
Tychnowach poprzez montaż urządzeń
siłowni napowietrznej- wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z jej
realizacją. W ramach zadania doposażono
plac o urządzenia siłowni zewnętrznej
takie jak rower, wioślarz, wyciąg i prasę.
Łączny koszt wynosi 12 229,90 zł.

Zakup namiotu wraz z wyposażeniem- namiot 4,5x3m na stalowym stelażu, 12 krzeseł oraz 6 szt.
stołów cateringowych.

