
Wykaz zadań i ich koszt zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. 

L.p. Sołectwo Nazwa zadania Kwota 
zrealizowana 

1 Bartniki Budowa oświetlenia ulicznego w m 
Bartniki 

18978,65 
 

2 Bogate 1.Modernizacja drogi gminnej metodą 
potrójnego utrwalenia  emulsją 
asfaltową w m. Bogate- Kolonia. 
2.Naprawa i wymiana przepustów 
drogowych pod drogą gminą dz.nr ew 
398/1 w m. Bogate Kolonia  

17653,20 
 
 
1750,00 
 

3 Cierpigórz 1.Budowa oświetlenia ulicznego w m. 
Cierpigórz. 
2.Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych 

7289,29 
 
2200,00 

4 Dębiny Modernizacja drogi gminnej nr 16, 11, 
10 w m. Debiny met. poczwórnego 
utrwalania 

7972,85 

5 Dobrzankowo 1.Porządkowe terenu wokół świetlicy 
Wiejskiej w m. Dobrzankowo. 
2. Budowa oświetlenia ulicznego przy 
drodze gminnej w m. Dobrzankowo            

2000,00 
 
15741,17 
 

6 Emowo Budowa oświetlenia ulicznego w m. 
Emowo. 

7955,72 

7 Fijałkowo Remont drogi gminne dz. nr 55 – 
nawiezienie żwiru z wbudowaniem. 

10310,71 

8 Gostkowo 1.Remont dróg gminnych – nawiezienie 
żwiru z wbudowaniem. 

 

9 Golany 1.Zakup wyposażenia do budynku 
komunalnego w m. Golany. 
2.Montaż urządzeń wodno-
kanalizacyjnych w pomieszczeniu 
socjalnym w budynku komunalnym. 

7518,74 
 
1300,00 
 

10 Grabowo 1.Budowa oświetlenia ulicznego w m. 
Grabowo( projekt + realizacja). 
2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
w m. Nowa Krępa. 
 

6988,45 
 
5432,38 
 

11 Góry 
Karwackie 

Remont drogi gminnej  dz.nr 121 w m. 
Góry Karwackie - nawiezienie żwiru z 
wbudowaniem. 

9843,42 

12 Helenowo 
Nowe 

Budowa oświetlenia ulicznego przy 
drodze gminnej w m. Helenowo Nowe. 

8972,23 

13 Helenowo 
Stare 

Remont drogi gminnej dz. nr. 234 w m. 
Helenowo Stare - nawiezienie żwiru z 
wbudowaniem. 

8922,47 

14 Karwacz 1.Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
przy drodze powiatowej w m. Karwacz . 
2.Montaż lustra drogowego na 
skrzyżowaniu dróg gminnych w m. 
Karwacz. 

8191,00 
 
650,00 
 
 



3. Zakup namiotu imprezowego.  
4. Doposażenie boiska sportowego na 
placu komunalnym poprzez zakup 2 
bramek do mini piłki nożnej i 
wykonanie piłkochwytów. 

2000,00 
7583,92 
 

15 Kijewice Remont dróg gminnych - nawiezienie 
tłucznia z wbudowaniem. 

8853,05 

16 Klewki 1. Zakup materiałów eksploatacyjnych 
do kosiarki i wykaszarki. 
2.Remont dróg – nawiezienie żwiru z 
wbudowaniem. 

734,83 
 
9 996,00 
 

17 Leszno 1.Zakup opału do budynku 
przeznaczonego do celów społeczno – 
kulturalnych w Lesznie. 
2.Budowa chodnika przy drodze 
gminnej w m. Leszno 

3950,00 
 
 
23301,24 
 

18 Lisiogóra Budowa oświetlenia ulicznego w m. 
Lisiogóra kontynuacja.  

8632,61 
 

19 Mchowo 1.Utwardzenie wjazdu kostką polbruk   
wzdłuż bramy wjazdowej do świetlicy 
wiejskiej - pow. 80 m2  w m. Mchowo. 
2.Zakup opału do budynku 
przeznaczonego do celów społeczno – 
kulturalnych w miejscowości Mchowo. 
3.Remont dróg gminnych w m . 
Mchowo - nawiezienie żwiru z 
wbudowaniem . 

7099,99 
 
 
3969,00 
 
 
6994,75 
 

20 Mchówko 1.Remont dróg gminnych- nawiezienie 
żwiru z wbudowaniem. 
2.Budowa wiaty przystankowej przy 
zatoce autobusowej drogi krajowej nr. 
57 w m. Mchówko. 

4562,28 
 
4491,27 
 
 

21 Mirów 1.Wymiana przepustów drogowych . 
2.Wyczyszczenie rowów przydrożnych , 
usunięcie krzewów  przy drodze 
gminnej w m. Mirów. 

7498,51 

22 Obrąb 1.Remont dróg  gminnych  - 
nawiezienie żwiru z wbudowaniem . 
2. Zakup wyposażenia do budynku 
przeznaczonego do celów społeczno-
kulturalnych w m. Obrąb  (patelnia 
gazowa). 

 
 
6550,00 

23 Oględa 1.Budowa oświetlenia ulicznego przy 
drodze gminnej dz.  nr 49 w m. Oględa. 
2.Zakup materiałów eksploatacyjnych  
(paliwo + olej) do wykaszarki 

10939,57 
 
56,08 
 

24 Osówiec 
Kmiecy 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w 
m. Osówiec Kmiecy. 

9762,63 

25 Osówiec 
Szlachecki 

1.Zagospodarowanie działki 
komunalnej dz. nr 103, elementy małej 
architektury mini  boisko do siatkówki i 

10892,70 



placu zabaw , na działce komunalnej nr 
103 w m. Osówiec Szlachecki . 

26 Sątrzaska 1.Renowacja rowów przydrożnych, 
wykorytowanie pobocza, odbudowa 
drogowych przepustów pod wjazdami 
na posesję przy drodze gminnej dz.nr. 
73 
2. Montaż dwóch luster drogowych na 
drodze gminnej w m. Sątrzaska 

10 500,00 zł.  
 
 
 
 
1270,00 
 

27 Sierakowo 1.Wznowienie granic drogi gminnej dz. 
nr 89 w m. Sierakowo. 
2. Zagospodarowanie działki 
komunalnej  nr.150 w m. Sierakowo ( 
elementy małej architektury  )– Plac 
Zabaw. 

1968,00 
 
10892,70 
 

28 Stara Krępa 1.Zakup opału do budynku 
przeznaczonego do celów społeczno – 
kulturalnych w m. Stara Krępa. 
2.Zakup wyposażenia do budynku 
przeznaczonego do celów społeczno – 
kulturalnych ( stoły  10 szt.)w m. Stara 
Krępa. 
3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
przy drodze gminnej w m. Stara Krępa. 
 

4996,00 
 
 
5499,95 
 
 
 
2827,00 
 

29 Szla 1.Budowa mini boiska do  piłki nożnej 
na działce komunalnej nr 522 w m. Szla 

15990,00 

30 Trzcianka 1.Remont drogi gminnej poprzez 
nawiezienie żwiru z wbudowaniem. 
2. Remont nawierzchni drogi gminnej 
betonowej poprzez wyłatanie masą 
asfaltową , wyrw i szczelin. 

1637,09 
 
3654,00 
 

31 Wielodróż 1. Zakup wykaszarki do trawy z 
osprzętem. 
2.Remont drogi gminnej – nawiezienie 
żwiru z wbudowaniem. 

799,00 
 
14064,20 
 

32 Wyrąb 
Karwacki 

Remont dróg gminnych – nawiezienie 
żwiru z wbudowaniem. 

9542,56 

33 Zakocie Budowa oświetlenia ulicznego  w m. 
Wygoda  - kontynuacja. 

7115,99 

34 Zawadki Budowa oświetlenia ulicznego  przy 
drodze gminnej nr 102 w m. Wandolin. 

8200,50 
 

                                                                                                        Razem: 411 939,61 zł. 

 


