
Sprawozdanie z wykonanych wydatków 

w ramach funduszu sołeckiego 

w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. 
 

W budżecie Gminy Strzelin na 2014 r. w na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 
zaplanowano środki finansowe w wysokości 435.471,97 zł.  
Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: 
 
Biały Kościół: 
W ramach funduszu sołeckiego wykonano przebudowę zaplecza kuchennego w świetlicy 
wiejskiej za kwotę 5.000,00 zł. Ponad to zakupiono motopompę i zraszacze do nawadniania 
boiska sportowego za kwotę 3.677,70 zł.  
Na eksploatację i utrzymanie kosiarki i kosy spalinowej będących na stanie sołectwa 
wydatkowano łącznie 349,18 zł (serwis oraz zakup paliwa, smaru, oleju i żyłki do w/w 
sprzętu). 
W sołectwie zorganizowano również spotkanie kulturalno-rozrywkowe z okazji Dnia Kobiet, 
na potrzeby którego zakupiono artykuły za łączną kwotę 495,98 zł. 
Wydatkowano łącznie: 9.522,86 zł. 
 
Biedrzychów: 
Z funduszu sołeckiego sfinansowano remont świetlicy wiejskiej, polegający na skuciu                        
i wykonaniu nowej posadzki w głównej sali świetlicowej, w wysokości 1.630,00 zł (II rata 
płatności) oraz wspólnie ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano dla dzieci 
Imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka – z funduszu sołeckiego pokryto koszt wynajęcia 
dmuchanego zamku w wysokości 450,00 zł. 
Wydatkowano łącznie: 2.080,00 zł 
 
Bierzyn: 
W ramach zadania pn.: „Doposażenie świetlicy” zakupiono mobilny zestaw nagłaśniający -
kolumnę aktywną Behringer z zestawem mikrofonu bezprzewodowego - o łącznej wartości 
1.750,00 zł 
Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 87,60 zł, za którą zakupiono żyłkę do kosy 
spalinowej będącej na stanie sołectwa. 
Ponad to w ramach działań wspierających rozwój kultury zorganizowano piknik rodzinny              
w dniu 15.06.2014 r. – na zakup artykułów spożywczych, papierowych oraz akcesoriów do 
przygotowania programu artystycznego w wykonaniu dzieci z terenu wsi, wydatkowano 
łącznie 530,39 zł 
Wydatkowano łącznie: 2.367,99 zł. 
 
Brożec: 
Z funduszu sołeckiego zakupiono stroje sportowe dla piłkarskiej młodzieżowej drużyny                   
z Brożca (koszulki i getry) o wartości 5.700,00 zł oraz zbiornik na nieczystości (szambo) do 
podłączenia toalet TOI TOI na boisku sportowym o wartości 990,00 zł. 
W ramach zadnia pn.: „Wykonanie placu rekreacyjnego” wykonano utwardzony plac przy 
stole granitowym do ping-ponga (zakupionego ze środków z funduszu sołeckiego                           
z ubiegłego roku) oraz zamontowano 2 ławki z oparciem – łącznie na ten cel wydatkowano 
2.500,00 zł. 
Wydatkowano łącznie: 9.190,00 zł 
 
Chociwel: 
W ramach zadnia: „Utrzymanie boiska, remonty sprzętu do utrzymania zieleni” zakupiono 
paliwo do koszenia boiska sportowego o wartości 599,69 zł. 
 
Częszyce: 
Z funduszu sołeckiego zakupiono drewniane stoły i krzesła (4 zestawy tj. cztery stoły i 16 
krzeseł) do świetlicy o wartości 1.455,00 zł; zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka, na 
potrzeby którego wydatkowano kwotę 485,00 zł oraz wykonano podwyższenie piłkochwytów 
znajdujących się za bramkami na terenie boiska sportowego za kwotę 1.500,00 zł. 
Wydatkowano łącznie: 3.440,00 zł 



 
Dankowice: 
Wykonano remont bocznej sali, zaplecza sanitarnego i kuchennego w świetlicy wiejskiej – 
naprawiono i odnowiono powłoki malarskie za kwotę 7.073,13 zł. 
 
Dębniki: 
Z funduszu sołeckiego sfinansowano wykonanie mijanki w ciągu drogi gminnej za kwotę 
4599,83 zł oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy - termosy oraz czajnik bezprzewodowy  
o łącznej wartości 434,92 zł. Zorganizowano również piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, 
na potrzeby którego wydatkowano kwotę 556,13 zł. 
Wydatkowano łącznie: 5.590,88 zł. 
 
Dobrogoszcz: 
Z funduszu sołeckiego sfinansowano zakręgowanie rowu gminnego w kwocie 8.068,10 zł 
oraz zorganizowano wycieczkę kulturalno-edukacyjną dla Krakowa i Wieliczki – Kopalnia 
Soli, w ramach której z funduszu pokryto koszt usługi transportowej w wysokości 2.000,00 zł. 
Wydatkowano łącznie: 10.068,10 zł 
 
Gębczyce: 
Na zagospodarowanie terenu Centrum Integracyjno-Rozrywkowego w Sołectwie 
wydatkowano kwotę 6.071,77 zł – utwardzono plac przy altanie i stole granitowym do ping-
ponga, odbudowano mostek i rów melioracyjny oraz wykonano częściowe ogrodzenie 
działki. 
W ramach zadania „Wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej” 
zorganizowano zabawę karnawałową dla dzieci, spotkanie kulturalno-rozrywkowe z okazji 
Dnia Kobiet oraz uroczyste otwarcie wiaty rekreacyjnej połączone z festynem rodzinnym – 
łącznie na te działania wydatkowano kwotę 1.999,73 zł. 
Wydatkowano również kwotę 152,25 zł na zakup żyłki do kosy i paliwa wykorzystanego do 
koszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie. 
Wydatkowano łącznie: 8.223,75 zł. 
 
Gębice: 
Z funduszu sołeckiego sfinansowano organizację festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, 
na potrzeby którego wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 1.592,64 zł – wynajęto 
dmuchaną zjeżdżalnię, zakpiono nagrody dla dzieci biorących udział w grach i konkursach 
przeprowadzonych podczas festynu oraz zakupiono artykułu spożywcze na przygotowanie 
drobnego poczęstunku. 
 
Gęsiniec: 
Z funduszu sołeckiego sfinansowano zakup nawozu oraz środków na chwasty o wartości 
124,48 zł, które zostały wykorzystane do zasilenia drzew i krzewów nasadzonych w ramach 
funduszu sołeckiego w ubiegłym roku oraz eliminacji zachwaszczenia na gminnych terenach 
zielonych. 
 
Głęboka: 
W ramach utrzymania zieleni na terenie wsi zakupiono paliwo i osprzęt do kosiarki oraz 
wieloletnie rośliny ozdobne i rabatowe za łączną kwotę 800,00 zł, oraz wykonano 
nasadzenia za kwotę 469,80 zł. Ponadto naprawiono dwie istniejące tablice ogłoszeniowe 
(usunięto starą farbę, pomalowano i wymieniono lica tablic) oraz zakupiono dodatkową 
tablicę ogłoszeniową zamykaną, wiszącą, którą zamontowano na ścianie sklepu - na ten cel 
wydatkowano 1.500,00 zł. 
Łącznie wydatkowano: 2.769,80 zł. 
 
Gościęcice: 
Na potrzeby sołectwa zakupiono 6 składanych kompletów biesiadnych (stół + 2 ławki) za 
kwotę 2.103,30 zł oraz kosiarkę spalinową do trawy i paliwo do kosiarki o łącznej wartości 
1.420,02 zł.  
Wydatkowano łącznie:  3.523,32 zł. 
 
 



 
Górzec: 
Na potrzeby sołectwa zakupiono namiot plenerowy wzmacniany o wymiarach 5x10 m                         
o wartości 2.900,00 zł oraz 14 składanych kompletów biesiadnych (stół + 2 ławki) o wartości 
4.907,70 zł.  
Zorganizowano również wspólnie z Placówką Wielofunkcyjną w Górcu piknik z okazji Dnia 
Dziecka – zakupiono artykuły spożywcze, artykuły jednorazowe oraz nagrody w grach                      
i konkursach za łączną kwotę 799,06 zł. 
Wydatkowano łącznie: 8.606,76 zł. 
 
Karszów: 
Dla Sołectwa zakupiono komplet przenośnych bramek aluminiowych do piłki nożnej wraz                   
z siatkami o wartości 4276,92 zł – z funduszu wydatkowano na ten cel kwotę 3.300,00 zł,                  
a pozostała część została sfinansowana ze środków prywatnych (sponsor).  
Zorganizowano spotkanie o charakterze kulturalno-rozrywkowym z okazji Dnia Kobiet oraz 
wycieczkę edukacyjną dla dzieci z okazji Dnia Dziecka do Parku Nauki i Rozrywki                          
w Krasiejowie, na potrzeby których wydatkowano kwotę 1.957,84  zł 
Zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki będącej na stanie Sołectwa, celem 
utrzymania gminnych terenów zielonych we wsi, za kwotę 317,42 zł. 
Zakończono również prace związane z poszerzeniem wiaty na terenie boiska sportowego – 
zamontowano konstrukcję drewnianą i wykonano pokrycie dachu za kwotę 2.999,99 zł. 
Wydatkowano łącznie: 8.575,25 zł. 
 
Karszówek: 
W ramach działań kulturalno-rozrywkowych zorganizowano zabawę karnawałową dla dzieci 
oraz spotkanie mieszkańców z okazji Dnia Kobiet, na które wydatkowano łączną kwotę 
154,08 zł. 
Na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano 61,30 zł za które zakupiono akcesoria do 
kosiarki będącej na stanie sołectwa. 
Wydatkowano łącznie: 215,38 zł. 
 
Kazanów: 
Zorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, w związku z którym poniesiono 
wydatek w wysokości 485,36 zł (zakupiono artykuły spożywcze, węgiel do grilla oraz drobne 
nagrody w grach i konkursach). 
 
Krzepice: 
W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę spalinową z napędem o wartości 
2.485,25 zł; nasadzono thuje przy ogrodzeniu placu zabaw za kwotę 988,20 zł. Na działania 
kulturalno rozrywkowe wydatkowano kwotę 533,56 zł z której sfinansowano drobny 
poczęstunek dla dzieci biorących udział w prowadzonych na świetlicy zajęciach 
artystycznych. 
Wydatkowano łącznie: 4.007,01 zł. 
 
Kuropatnik: 
W ramach zadani pn.: „Utrzymanie boiska sportowego” zakupiono części do kosiarki– 
traktorka samojezdnego będącego na stanie sołectwa, paliwo do koszenia boiska, nawóz do 
zasilenia murawy oraz farby do pomalowania zaplecza na boisku. Na ten cel wydatkowano 
łącznie 2.485,25 zł. 
Na utrzymanie gminnych terenów w sołectwie wydatkowano kwotę 56,70 zł, za które 
zakupiono żyłkę, świece i olej do kosiarki. 
Zorganizowano również festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – na zakup artykułów 
spożywczych i jednorazowych, wynajęcie kabiny TOI TOI i pojemników na odpady oraz 
drobne nagrody w grach i konkursach dla dzieci uczestniczących w grach i konkursach 
zorganizowanych podczas festynu, wydatkowano w sumie 889,33 zł. 
Wydatkowano łącznie:  3.431,28 zł. 
 
 
 
 



Muchowiec:. 
W ramach funduszu sołeckiego wykonano kolejny etap krycia gminnego rowu burzowego na 
terenie wsi za kwotę 10.000,00 zł. 
 
Nieszkowice: 
W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono zastawę stołową dla 30 osób oraz 
akcesoria kuchenna o łącznej wartości 1.929,88 zł. Zakupiono również sprzęt RTV (wraz                
z przedłużoną gwarancją) i AGD o wartości 4.639,20 zł. 
Zorganizowano również spotkanie kulturalno-rozrywkowe z okazji Dnia Kobiet oraz festyn             
z okazji Dnia Dziecka, na potrzeby których wydatkowano w sumie 829,79 zł. 
Wydatkowano łącznie: 7.398,87 zł. 
 
Nowolesie: 
Z funduszu sołeckiego doposażono świetlicę w kuchenkę gazową, ekspres do kawy oraz 
elementy zastawy stołowej o wartości 1.756,18 zł.  
Na potrzeby sołectwa zakupiono również kosiarkę spalinową z napędem o wartości 2.398,00 
zł oraz paliwo do kosiarki o wartości 99,95 zł. 
Ponadto w ramach działań kulturalno-rozrywkowych zorganizowano spotkanie mieszkańców 
z okazji Dnia Kobiet oraz imprezę plenerową z okazji Dnia, na które wydatkowano kwotę 
848,45 zł   
Wydatkowano łącznie: 5.102,58 zł. 
 
Pęcz: 
W ramach wydatków na utrzymania zieleni na terenie wsi wykonano okresowy przegląd 
kosiarki-traktorka samojezdnego będącego na stanie sołectwa, oraz zakupiono paliwo 
wykorzystane do koszenia gminnych terenów zielonych (w tym boiska sportowego) za łączną 
kwotę 1.553,90 zł.  
Na remont świetlicy wiejskiej, wyposażenie i utrzymanie terenów przylegających do świetlicy 
wydatkowano kwotę 1.190,06 zł – zakupiono farby do pomalowania pomieszczenia siłowni  
w świetlicy i wyposażoną ją w ławkę do ćwiczeń ze stojakami oraz zakupiono dwie ławki                
z oparciem na plac przed świetlicą. 
Z funduszu sołeckiego sfinansowano również spotkanie kulturalno-rozrywkowe z okazji Dnia 
Kobiet oraz zorganizowano wyjazd edukacyjny dla dzieci z okazji Dnia Dziecka do 
Wrocławskiego ZOO, na które wydatkowano łącznie 1.676,61 zł (koszt usługi transportowej, 
biletów wstępu i rejsu statkiem po Odrze). 
Wydatkowano łącznie: 4.420,57 zł. 
 
Piotrowice: 
Zorganizowano spotkanie kulturalno-rozrywkowe z okazji Dzień Kobiet, w związku z którym 
poniesiono wydatek wysokości 499,30 zł. 
Na utrzymanie gminnych terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej (zakup paliwa) 
wydatkowano kwotę 100,04 zł. 
Wydatkowano łącznie: 599,34 zł. 
 
Pławna: 
W ramach funduszu sołeckiego wykonano projekt zadaszenia sceny o wartości 4.000,00 zł 
oraz zorganizowano imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka w dniu 25.05.2014 r. - na 
zakup artykułów spożywczych, wynajęcie dmuchanego zamku oraz zakup nagród w grach                  
i konkursach zorganizowanych podczas imprezy wydatkowano 1.309,39 zł.  
Wydatkowano łącznie: 5.309,39 zł. 
 
Strzegów: 
W ramach działań kulturalno-rozrywkowych zorganizowano zabawę karnawałową dla dzieci 
pn.: „Dzień Cukierka” oraz festyn z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia wakacji. Ogółem na ten 
cel wydatkowano 591,78 zł. 
 
Szczawin: 
W ramach utrzymania zieleni na terenie wsi wykonano przegląd kosiarki-traktorka 
samojezdnego, będącego na stanie Sołectwa, wymieniono olej oraz zakupiono paliwo 



wykorzystane do koszenia gminnych terenów zielonych. Na ten cel wydatkowano łącznie 
1.019,60 zł. 
Zakupiono również stroje sportowe (spodnie treningowe) o wartości 1499,99 zł, dla 
zawodników klubu sportowego działającego na terenie Sołectwa 
Wydatkowano łącznie: 2.519,59 zł. 
 
Trześnia: 
Z funduszu sołeckiego dofinansowano konserwację rowów melioracyjnych na terenie wsi                 
o wartości 4.000,00 zł, wykonano aneks kuchenny w świetlicy wiejskiej o wartości 2.220,00 zł 
oraz zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka – wynajęto dmuchany zamek za kwotę 
500,00 zł.. 
Wydatkowano łącznie: 6.720,00 zł. 
 
Warkocz: 
W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie wiaty rekreacyjnej tj. drewniane 
stoły i ławki, zestaw kominkowy oraz akcesoria do utrzymania czystości w altanie, o łącznej 
wartości 6.343,48 zł. Zorganizowano również dwa festyny wiejskie – pierwszy z okazji 
uroczystego otwarcia wiaty rekreacyjnej, drugi – festyn rodzinny na rozpoczęcie wakacji. Na 
ten cel wydatkowano łącznie 2.203,44 zł. 
Na utrzymanie kosiarki wydatkowano 79,35 zł (koszt paliwa) oraz zakupiono nasiona trawy     
o wartości 54,95 zł, które zostały wysiane na terenie placu zabaw, celem usunięcia ubytków 
w trawniku. 
Wydatkowano łącznie: 8.681,22 zł. 
 
Żeleźnik: 
Z funduszu sołeckiego zorganizowano wyjazd dla dzieci z okazji Dnia Dziecka do Sali Zabaw 
„Dziecinada” w Strzelinie – na usługę transportową i bilety wstępu wydatkowano 408,01 zł; 
wykonano nasadzenia drzewek na terenie placu zabaw za kwotę 469,80 zł oraz zakupiono 
zestaw komputerowy do świetlicy wiejskiej o wartości 2.908,84 zł. Na utrzymanie kosiarki 
wiejskiej wydatkowano 389,90 zł – zakupiono listwę tnącą, pasek klinowy, olej oraz paliwo. 
Wydatkowano łącznie: 4.176,55 zł. 
 
 
W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2014 roku wydatkowano ogółem kwotę 
147.027,57 zł, co stanowi 33,76% środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 
na rok 2014. 
 


