
 
Informacja z wykonanych wydatków 

w ramach funduszu sołeckiego 

w I półroczu 2012 roku 

 

 
Biały Kościół: 
W ramach wydatków związanych z utrzymaniem zieleni zakupiono kosę spalinową Stihl FS-
310 oraz wydatkowano środki na zakup części eksploatacyjnych i paliwa za łączną kwotę 
2361,40 zł. 
W sołectwie zorganizowano również imprezy integracyjne: spotkanie z okazji Dnia Kobiet, 
piknik z okazji Dnia Dziecka oraz wyjazd dla dzieci do Aquaparku Strzelin. W sumie na 
zakup artykułów spożywczych oraz wejściówki na basen wydatkowano 662,02 zł. 
Wydatkowano łącznie: 3.023,42 zł. 
 
Biedrzychów: 
W ramach środków z funduszu sołeckiego do tej pory zorganizowano dwa spotkania 
integracyjne: opłatkowo-noworoczne oraz z okazji Dnia Dziecka, na potrzeby których 
zamówiono usługę cateringową oraz zakupiono artykuły spożywcze na łączną kwotę 741,77 
zł. 
 
Bierzyn: 
W ramach wydatków na utrzymanie zieleni zakupiono kosę spalinową Stihl FS-250 wraz z 
niezbędnym osprzętem oraz zakupiono paliwo do kosy. W sumie wydatkowano 2.384,50 zł. 
Ponadto wyremontowano – odmalowano przystanek autobusowy za kwotę 1.000,00 zł. 
Łącznie wydatkowano: 3.384,50 zł. 
 
Brożec: 
Na potrzeby sołectwa zakupiono 5. zestawów mebli składanych (kampingowych). W skład 
każdego z zestawu wchodzi stół oraz dwie ławki, co daje w sumie pięć stołów i 10 ławek. 
Wydatkowano łącznie: 1.995,00 zł zł 
 
Chociwel: 
Dla sołectwa zakupiono kosę spalinową Stihl FS-38 wraz z osprzętem za kwotę 598,80 zł. 
Zorganizowano również imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka, na potrzeby której 
zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody za udział w grach i konkursach 
przeprowadzonych podczas imprezy za kwotę 1.003,47 zł. 
Wydatkowano łącznie: 1.602,27 zł 
 
Częszyce: 
Zorganizowano imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka, na potrzeby której zakupiono 
artykuły spożywcze oraz naczynia jednorazowe. 
Wydatkowano łącznie: 591,12 zł 
 
Dębniki: 
W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono: chłodziarkę Indesit, zmywarkę do 
naczyń Candy, dwa wieszaki na ubrania, zestaw akcesoriów kominkowych, gaśnice 
proszkowe wraz z instrukcjami p.poż, artykuły do utrzymania czystości oraz wkłady na 
sztućce i patery na ciasta. W sumie wydatkowano 4.202,69 zł. 
Zorganizowano również imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka, w związku z którą 
dokonano zakupu artykułów spożywczych, słodyczy oraz nagród w grach i konkursach za 
kwotę 382,61 zł. 
Wydatkowano łącznie: 4.585,30 zł. 
 
Dobrogoszcz: 
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wycieczkę dla dzieci do Krasiejowa do Parku 
Dinozaurów - w ramach funduszu sołeckiego sfinansowano wynajem autobusu oraz bilety 
wstępu za łączną kwotę 1619,02 zł. 



Zakupiono również sprzęt nagłaśniający, który będzie wykorzystywany podczas organizacji 
integracyjnych spotkań plenerowych dla mieszkańców wsi, za kwot1) 4299,99 zł. 
Wydatkowano łącznie: 5.919,01 zł. 
 
Gębczyce: 
W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosę spalinową Stihl FS-410 i kosiarkę spalinową 
AL.-KO 5200 BRV Premium wraz z niezbędnym osprzętem oraz paliwem, za łączną kwotę 
5.762,93 zł.  
Wykonano remont przystanku autobusowego za kwotę 400,00 zł.  
Zorganizowano sportowy piknik rodzinny, na potrzeby którego zakupiono różnego rodzaju 
gry plenerowe (będą one wykorzystywane również w trakcie kolejnych imprez dla dzieci) za 
łączną kwotę 1.637,91 zł. 
Wydatkowano łącznie: 7.800,84 zł. 
 
Gębice: 
Zakupiono kosiarkę spalinową AL.-KO 46 BR-A Comfort za kwotę 1.299,00 zł oraz 
zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet, na które zakupiono artykuły 
spożywcze za kwotę 463,04 zł 
Łącznie wydatkowano: 1.762,04 zł. 
 
Gęsiniec: 
Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka - usługę gastronomiczną, nagrody w grach                 
i konkursach przeprowadzonych w trakcie imprezy, zorganizowano pokaz sztucznych ogni 
za łączną kwotę 2.957,62 zł. 
W ramach utrzymania zieleni na terenie wsi dokonano nasadzeń kwiatów i drzewek na 
placach gminnych oraz zakupiono środek chwastobójczy wykorzystany do oprysku terenów 
zielonych we wsi za łączną kwotę 1.128,08 zł 
Wykonano remont przystanków autobusowych na terenie sołectwa za kwotę 1.000,00 zł oraz 
wykonano artystyczne graffiti na wiacie estradowej usytuowanej przy świetlicy wiejskiej. 
Wydatkowano łącznie: 6.708,15 zł. 
 
Głęboka: 
W ramach utrzymania zieleni na terenie wsi zakupiono paliwo i osprzęt do kosiarki oraz 
nawóz pod iglaki za łączną kwotę 650,00 zł. Nasadzono również drzewa i krzewy na terenie 
wsi za kwotę 2.081,50 zł. 
Na remont chodnika i schodów przy placu gminnym, na którym  postawiony jest krzyż 
wydano 6.000,00 zł. 
Łącznie wydatkowano: 8.731,50 zł 
 
Gościęcice: 
Zorganizowano imprezę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – zakupiono artykuły spożywcze na 
przygotowanie poczęstunku za kwotę 408,21 zł. 
Zakupiono również paliwo do kosiarki, które wykorzystano do obkoszenia płyty boiska, za 
kwotę 60,02 zł. 
Wydatkowano łącznie: 468,23 zł. 
 
Górzec: 
Zorganizowano we współpracy z Domem Dziecka w Górcu imprezę z okazji Dnia Dziecka –
zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody w grach i konkursach za łączną kwotę             
1002,35 zł.  
 
Karszów: 
Zorganizowano imprezy integracyjne z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Dziecka – zakupiono 
artykuły spożywcze oraz naczynia jednorazowe za łączną kwotę 1429,95 zł. 
Zakupiono również paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarki za kwotę 267,54 zł. 
Wydatkowano łącznie: 1.697,49 zł. 
 
 
 



Karszówek: 
Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka – na zakup czekolad jako upominków dla 
dzieci wydatkowano 68,63 zł.  
 
Krzepice: 
Zorganizowano spotkania integracyjne z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka, na które 
zakupiono drobny poczęstunek za łączną kwotę 238,13 zł. 
 
Kuropatnik: 
Zorganizowano festyn rodzinny, na potrzeby którego zakupiono artykuły spożywcze oraz 
naczynia jednorazowe (przygotowanie poczęstunku) za łączną kwotę 748,19 zł. 
W ramach dofinansowania LKS GROMNIK Kuropatnik naprawiono roletę antywłamaniowa  
w budynku szatni oraz sfinansowano zakup paliwa na potrzeby obkaszania boiska 
sportowego za łączną kwotę 527,00 zł. 
Na utrzymanie zieleni i poprawę estetyki wsi – zakup paliwa i osprzętu do kosiarki – 
poniesiono koszt w wysokości 106,86 zł. 
Wydatkowano łącznie: 1.382,05 zł. 
 
Ludów Polski: 
Odnowiono przystanek autobusowy za kwotę 600,00 zł. 
Zorganizowano imprezę integracyjna z okazji Dnia Dziecka, na potrzeby której zakupiono 
artykuły spożywcze oraz nagrody za udział w grach i konkursach za łączną kwotę 1418,81 zł. 
Wydatkowano łącznie: 2018,81 zł. 
 
Mikoszów: 
W ramach zadania pn.: Urządzenie boiska sportowego, nawieziono ziemię i wyrównano 
teren, wysiano trawę, wykonano ogrodzenie boiska oraz zamontowano dwie ławki. Łącznie 
na to zadanie wydatkowano 4.691,98 zł.  
Na utrzymanie terenów zielonych poniesiono wydatki w wysokości 1033,70 zł -  naprawiono 
kosiarkę, zakupiono paliwo oraz nasadzono krzewy. 
Wydatkowano łącznie: 5.725,68 zł 
 
Nieszkowice: 
W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono naczynia (filiżanki, spodki, łyżeczki, 
talerze, mleczniki) termosy oraz czajnik elektryczny za łączną kwotę 1233,58 zł. 
Zorganizowano spotkania integracyjne z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Dziecka – zakupiono 
artykuły spożywcze oraz naczynia jednorazowe za łączną kwotę 524,83 zł. 
Wydatkowano łącznie: 1.758,41 zł. 
 
Nowolesie: 
Zakupiono stoły oraz krzesła  do świetlicy wiejskiej za kwotę 1.582,00 zł. Zakupiono 
dodatkową ławkę na teren sołectwa za kwotę 400,00 zł. Wydatkowano 210,22 zł na 
utrzymanie kosiarki (zakup paliwa i osprzętu) oraz zorganizowano imprezę integracyjna                   
z okazji Dnia Dziecka – zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na 
przygotowanie poczęstunku, wynajęto dmuchany zamek dla dzieci oraz zakupiono nagrody 
dla dzieci za udział w grac i konkursach – za kwotę 677,58 zł. 
Wydatkowano łącznie: 2.869,80 zł. 
 
Pęcz: 
W ramach wydatków na utrzymania zieleni na wsi wykonano okresowy przegląd kosiarki-
traktorka samojezdnego będącego na stanie sołectwa oraz zakupiono paliwo wykorzystane 
do obkaszania boiska sportowego, za łączną kwotę 1183,67 zł.  
Zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – na zakup upominków w postaci 
kwiatów wydatkowano 95,88 zł. 
Wydatkowano łącznie: 1.279,55 zł 
 
Pławna: 
Zakupiono zestaw mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej za kwotę 2.000,00 zł oraz 
wykupiono wejściówki jednodniowe do Aquaparku Granit za kwotę 835,50 zł, które wręczono 



dzieciom i młodzieży jako upominek podczas spotkania integracyjnego z okazji Dnia 
Dziecka. 
Wydatkowano łącznie: 2.835,50 zł. 
 
Strzegów: 
Wyremontowano przystanek autobusowy za kwotę 2000,00 zł oraz zorganizowano dwa 
spotkania integracyjne dla młodzieży, na potrzeby których zakupiono drobny poczęstunek za 
łączną kwotę 397,37 zł. 
Wydatkowano łącznie: 2.397,37 zł. 
 
Szczawin: 
W ramach utrzymania zieleni na terenie wsi zakupiono dmuchawę spalinową do liści Stihl            
SH 86, przeprowadzono okresowy przegląd kosiarki-traktorka samojezdnego będącego na 
stanie sołectwa oraz zakupiono paliwo do w/w sprzętu. 
Wydatkowano łącznie: 2.439,22 zł. 
 
Szczodrowice: 
Zakupiono kosę spalinową Kawasaki oraz paliwo za łączną kwotę 2097,99 zł. Wykonano 
również nasadzenia drzewek na terenie sołectwa (50 szt.) za kwotę 1000,00 zł. 
Wydatkowano łącznie: 3.097,99 zł 
 
Warkocz: 
Zorganizowano imprezę dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka za kwotę 1781,75 zł - 
usługa cateringowa oraz art. spożywcze (słodycze). 
Zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosy i kosiarki będącej na stanie 
sołectwa za kwotę 119,38 zł. 
Zakupiono sprzęt sportowy (piłki, pompki do piłek, siatkę do siatkówki, zestaw paletek do 
ping-ponga) będący do wykorzystania dla dzieci z terenu sołectwa, za kwotę 932,87 zł. 
Wydatkowano łącznie: 2.834,00 zł. 
 
Żeleźnik: 
Zakupiono i wysadzono drzewka na terenie w pobliżu świetlicy wiejskiej – koszt 400,00 zł. 
Pomalowano przystanek autobusowy za kwotę 600,00 zł. 
W ramach doposażenia boiska sportowego zakupiono zestaw słupków do siatkówki 
uniwersalnych wraz z siatką o wartości 1815,00 zł. 
Na utrzymanie zieleni wiejskiej wydatkowano 190,20 zł – zakupiono paliwo oraz oprysk. 
W ramach integracji i rozwoju dzieci zorganizowano dwie wycieczki: do Wrocławskiego ZOO 
oraz do Aquaparku Granit za łączną kwotę 1236,27 zł (koszt transportu, biletów wstępu i 
drobnego poczęstunku). 
Wydatkowano łącznie: 4.241,47 zł. 
 
 
W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2012 r. ogółem wydatkowano kwotę 
83.199,60 zł, co stanowi 21,08% środków zaplanowanych w ramach funduszu 
sołeckiego na rok 2012. 


