
Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane 

w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011–2014 

w gminie Przasnysz 

 

Bartniki 2011  
Remont drogi  

2012 
Wznowienie 
granic prawnych 
drogi nr 174 

2013 
Wymiana stolarki 
okiennej i 
drzwiowej w 
budynku 
komunalnym ( po 
byłej remizie OSP) 

2014 
Wymiana podłóg 
w budynku 
komunalnym ( po 
byłej remizie OSP) 

Bogate 2011 
Remont drogi 

2012 
Przebudowa 
drogi żwirowej o 
nr 112 

2013 
Opracowanie 
dokumentacji 
technicznej na 
budowę 
oświetlenia 
ulicznego, 
Usunięcie karp 
przy drogach 
gminnych 

2014 
Budowa 
oświetlenia 
ulicznego  

Cierpigórz 2011 
Remont dróg 
gminnych 

2012 
Remont dróg 
gminnych 

2013 
Remont dróg 
gminnych 

2014 
Remont dróg 
gminnych 

Dębiny 2011 
Usuwanie 
krzewów przy 
drodze gminnej 

2012 
Remont drogi 
gminnej 

2013 
Remont drogi 
gminnej oraz 
pogłębienie 
rowów  

2014 
Remont drogi 
gminnej oraz 
pogłębienie 
rowów  

Dobrzankowo 2011 
Remont drogi 
gminnej 

2012 
Remont drogi 
gminnej 

2013 
Utworzenie placu 
wielofunkcyjnego 
w sołectwie 
Dobrzankowo – 2 
wiaty zadaszone, 2 
stoły i 4 ławki  

2014 
Utworzenie placu 
wielofunkcyjnego 
w sołectwie 
Dobrzankowo dz  
nr 294  

Emowo 2011 
Remont drogi 
gminnej 

2012 
Budowa 
przystanku 
autobusowego 

2013  
Opracowanie 
dokumentacji 
technicznej na 
budowę 
oświetlenia 
ulicznego, 
usunięcie 
zakrzewień przy 
drogach gminnych 

2014 
Budowa 
oświetlenia 
ulicznego  



Fijałkowo 2011 
Remont drogi 
gminnej 

2012 
Remont drogi 
gminnej 

2013 
Remont drogi 
gminnej we wsi 
Józefowo 

2014 
Remont drogi 
gminnej w m  
Józefowo 

Golany 2011 
Wznowienie 
granic prawnych 
drogi gminnej nr 
77 i 70  

2012 
Remont drogi 
gminnej nr 79 

2013 
Remont drogi 
gminnej nr 79/1, 
czyszczenie rowów 
przy drogach 
gminnych  

2014 
Budowa wiat 
przystankowych 
przy drodze 
wojewódzkiej, 
podwyższenie 
ogrodzenia na 
placu dz  nr 40  

Grabowo 2011                        
Remont drogi 
gminnej 

2012 
Budowa 
ogrodzenia przy 
Zespole Szkół w 
Starej Krępie 

2013 
- - - - - - - - - - 

2014 
Remont drogi 
gminnej 

Góry Karwackie 2011 
Zakup wiaty 
przystankowej 

2012 
Wznowienie 
granic prawnych 
dróg gminnych nr 
120,121, remont 
drogi gminnej nr 
57/2 

2013 
Remont drogi 
gminnej nr 120 i 
wbudowanie 
przepustu na 
drodze gminnej nr 
120 

2014 
Utwardzenie drogi 
gminnej nr dz  
57/2 w 
miejscowości  
polny młyn – 
metoda 
potrójnego 
powierzchniowego 
utrwalenia  

Helenowo Nowe 2011               
Remont drogi 
gminnej 

2012 
Remont drogi 
Helenowo - 
Gadomiec 

2013 
Remont drogi 
gminnej Helenowo 
- Nowiny 

2014 
Wyznaczenie 
granic prawnych 
drogi gminnej 
Helenowo – 
Wielodróż  

Helenowo Stare 2011 
Remont drogi 
gminnej 

2012 
Remont drogi 
gminnej 

2013 
Sporządzenie 
dokumentacji 
oświetlenia 
ulicznego wzdłuż 
drogi gminnej  

2014 
Budowa 
oświetlenia  
wzdłuż drogi 
gminnej  
 

Karwacz 2011 
Wznowienie 
granic prawnych 
drogi gminnej nr 
379, zakup 3 wiat 
przystankowych 

2012 
Utworzenie placu 
wielofunkcyjnego 
do gier 
sportowych w 
miejscowości 
Karwacz 

2013 
Utworzenie placu 
wielofunkcyjnego 
do gier 
sportowych oraz 
zaplecza 
rekreacyjnego w 

2014 
Utworzenie placu 
wielofunkcyjnego 
do gier 
sportowych oraz 
zaplecza 
rekreacyjnego w 



(ogrodzenie i 
wyrównanie 
terenu) 

miejscowości 
Karwacz 

m  Karwacz  

Kijewice 2011 
Remont drogi 
gminnej 

2012 
Remont drogi 
gminnej Kijewice 
Trzcianka 

2013 
Remont dróg 
gminnych 

2014 
Remont drogi 
gminnej Kijewice 
Trzcianka 

Stara Krępa 2011 
Przeniesienie  i 
remont 
przystanku 

2012 
Utworzenie 
oświetlenia 
ulicznego, remont 
drogi gminnej 

2013 Utwardzenie 
drogi gminnej – 
działka nr 147 na 
odcinku ok 100 mb 
metodą 
potrójnego 
utrwalenia  

2014 
Zakup materiałów 
do wykonania 
elewacji i 
orynnowania 
garażu OSP, 
zagospodarowanie 
działki nr 49 – 
zakup materiałów 
do wykonania 
ogrodzenia boiska  

Klewki 2011 
Remont drogi 
gminnej, zakup 
kosiarki 

2012 
Wznowienie 
granic prawnych 
drogi, remonty 
dróg 

2013 
Remont drogi 
gminnej nr 70, 
wykonanie korytek 
ściekowych przy 
drodze gminnej  

2014 
Zakup wykaszarki z 
materiałami 
eksploatacyjnymi, 
remont dróg 
gminnych  

Leszno 2011 
Remont drogi 
gminnej 

2012 
Remont dróg 
gminnych 

2013 
Montaż lamp i 
skrzynki zasilającej 
w parku w Lesznie, 
remont drogi 
gminnej, 

2014 
Remont dróg 
gminnych  

Lisiogóra 2011 
Remont drogi 
gminnej  

2012 
Remont drogi 
gminnej  

2013 
Remont dróg 
Gminnych  

2014 
Remont dróg 
gminnych  

Mchowo 2011 
Remont dróg  
gminnych  

2012 
Remont dróg 
gminnych  

2013 
Remont chodnika 
wzdłuż szkoły  

2014 
Zakup 
wyposażenia w 



remont drogi 
gminnej w 
kierunku 
Karbówka 

postaci stołów i 
krzeseł do 
budynku 
przeznaczonego 
do celów 
społeczno 
kulturalnych  
 

Mchówko 2011 
Remont dróg 
gminnych  

2012 
Remont dróg 
gminnych  

2013 
Wyznaczenie 
granic drogi 
gminnej nr 13 i 
remont tej drogi  

2014 
Remont dróg 
gminnych  

Mirów 2011  
Remont drogi 
gminnej  

2012 
Remont drogi 
gminnej nr 60, 
wbudowanie 
przepustów na 
drodze nr 35/2 

2013 
Remont dróg  
gminnych zjazd do 
1 posesji, zakup 
ścianek czołowych 
do istniejących 
przepustów szt.  
22 poczyszczenie 
rowów i usunięcie 
karp  

2014 
Utrzymanie 
rowów przy 
drogach 
gminnych, 
utwardzenie 
pobocza tłuczniem 

Obrąb 2011 
Budowa parkingu 
przy Szkole 
Podstawowej w 
Obrębie  

2012 
Remont dróg 
żwirowych  

2013 
- - - -  

2014 
- - - -  

Oględa 2011 
Remont drogi 
gminnej 

2012 
Remont drogi 
gminnej  

2013 
Zagospodarowanie 
terenu pod boisko 
działka nr 136, 
remont dróg 
gminnych  

2014 
Opracowanie 
dokumentacji oraz 
wykonanie części 
ogrodzenia działka 
komunalna nr 136 

Osówiec Kmiecy 2011 
Remont drogi 

2012 
Remont drogi  

2013 
Remont drogi  

2014 
Remont dróg  



Osówiec 
Szlachecki 

2011 
Remont drogi 

2012 
Remont drogi 

2013 
Remont drogi  

2014 
Remont dróg  

Sierakowo 2011 
Remont drogi  

2012 
Remont zjazdów z 
dróg gminnych nr 
99 i 94  

2013 
Zagospodarowanie 
działki nr 150 
zakup 2altan 
ogrodowych, 
zestawu do 
koszykówki  

2014 
Zagospodarowanie 
działki nr 150 
nawiezienie działki 
żwirem wraz z 
jego 
wyrównaniem  

Sątrzaska 2011 
Remont dróg i 
zakup wiaty 
przystankowej  

2012 
Remont dróg 
gminnych 
żwirowych  

2013 
Remont dróg 
gminnych  

2014 
Remont dróg 
gminnych  
 

Szla 2011 
- - - -  

2012 
Remont dróg 
gminnych  

2013 
Remont dróg 
gminnych  

2014 
Ogrodzenie placu  
(działka 
komunalna) siatką 
i słupkami 
metalowymi  

Trzcianka 2011 
Wyznaczenie 
granic drogi o nr 
ew 33, usunięcie 
skarpy na drodze 
nr 90, remont 
dróg gminnych 

2012 
Wznowienie 
granic prawnych 
drogi nr 15, 
remont dróg 
gminnych  

2013 
Wznowienie 
granic drogi nr 49  

2014 
Wyznaczenie 
granic drogi o nr 
90 na od  200 mb , 
zebranie ziemi z 
płyt betonowych, 
remont drogi 
gminnej  

Wielodróż 2011 
Wymiana stolarki 
okiennej i 
drzwiowej w 
budynku 
komunalnym 

2012 
Remont dróg, 

2013 
Montaż 3 lamp 
oświetlenia 
ulicznego na 
istniejącej linii 
energetycznej oraz 
sporządzenie 
dokumentacji 
powykonawczej  

2014 
Remont budynku 
komunalnego 
(opracowanie 
dokumentacji oraz 
wykonanie 
sanitariatów)  



Wyrąb Karwacki 2011 
- - - - 

2012 
Remont dróg 
gminnych 
gruntowych  

2013 
Wyznaczenie 
granic prawnych 
drogi – od działki 
nr 238 i 243 w 
kierunku drogi 
powiatowej nr 544 

2014 
Wyznaczenie 
granic prawnych 
drogi w kierunku 
drogi 
wojewódzkiej nr 
544  

Zawadki 2011 
Budowa wiaty 
przystankowej 

2012 
- - - - - 

2013 
Budowa 
oświetlenia 
ulicznego Etap I – 
wykonanie 
projektu 

2014 
Budowa 
oświetlenia 
ulicznego Etap I  

Zakocie 2011 
Zakup 
materiałów do 
remontu świetlicy 
wiejskiej, zakup 
kruszywa do 
wyrównania 
placu, wokół 
świetlicy, zakup 
sprzętu 
sportowego 

2012 
Remont dróg  

2013 
Zakup płytek 
ceramicznych, 
remont drogi 
gminnej nr 50   

2014 
Zakup materiałów 
do remontu oraz 
wyposażenia do 
budynku 
komunalnego, 
zakup ławek i 
huśtawki, 
wykonanie robót 
remontowych  

 


