
Realizacja funduszu sołeckiego w 2022 r.

Lp. Sołectwo Środki na rok
budżetowy

2022

Nazwy zadań i kwoty Środki wykorzystane
na realizację zadań

zadania kwoty Kwota
wykorzysta

na 

zakres

1. Babice 20.565,95 zł 1. Przebudowa remizy OSP

2. Bieżące utrzymanie sprzętów w 
świetlicy wiejskiej wraz z 
zakupem wyposażenia 

3. Imprezy integracyjne 

4. Utrzymanie terenów zielonych 

14.065,95 zł

500,00 zł

1.000,00 zł

5.000,00 zł

14.065,95 zł

491,87 zł

998,35 zł 

4.999,62 zł

- wykonanie dokumentacji 
projektowej;
- zakup drobnego sprzętu 
kuchennego;

- organizacja dożynek;

- usługa koszenia trawy, zakup 
paliwa, zakup drzew i 
krzewów, zakup części do 
traktorka-kosiarki 

2. Boguchwałów 21.069,79 zł 1. Przebudowa remizy OSP

2. Utrzymanie terenów zieleni  

  

3. Imprezy integracyjne

15.069,79 zł

5.000,00 zł

1.000,00 zł 

15.069,79 zł

4.599,91 zł

993,32 zł 

-wykonanie dokumentacji 
projektowej;

-usługa koszenia trawy, zakup 
paliwa, zakup sprzętu do 
utrzymania zieleni (dmuchawa,
sekator);

-organizacja andrzejek; 

3. Czerwonków 22.993,55 zł 1. Wykonanie instalacji 
grzewczej w świetlicy 
wiejskiej – wkład własny do 
Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej 

16.993,55 zł +
dotacja z

Marszałkowsk
iej Inicjatywy

Sołeckiej
5.000,00 zł =
21.993,55 zł

16.993,55 zł
+ 5.000,00 zł
21.993,55 zł

- zakup i montaż 2 szt. 
urządzeń grzewczych z 
możliwością chłodzenia 
(klimatyzacje), wykonanie 
instalacji elektrycznej pod 
instalację grzewczą;



2. Utrzymanie terenów zielonych

3. Imprezy integracyjne  

5.000,00 zł

1.000,00 zł

4.999,97 zł

984,37 zł

- usługa koszenia trawy,zakup 
paliwa; 
- organizacja sylwestra;

4. Dziećmarów 20.794,96 zł 1. Przebudowa dróg 
wewnętrznych wraz z terenem 
przyległym – wkład własny do 
Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej

2. Utrzymanie terenów zielonych 

3. Imprezy integracyjne

14.000,00 zł +
dotacja z

Marszałkowsk
iej Inicjatywy

Sołeckiej
5.000,00 =

19.000,00 zł

5.000,00 zł

1.794,96 zł

14.000,00 zł
+ 5.000,00 zł
= 19.000,00

zł

4.975,66 zł

1.745,42 zł

- wykonanie przebudowy dróg 
na długości około 148,00 mb 
wraz z wykonaniem ścieżki z 
kostki brukowej prowadzącej 
do istniejącej altany;

- usługa koszenia trawy, zakup 
paliwa, zakup krzewów;
- organizacja Wigilii; 

5. Dzielów 18.733,79 zł 1. Doposażenie placu zabaw – 
wkład własny do 
Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej 

2. Zagospodarowanie świetlicy 
wiejskiej 

3. Utrzymanie terenów zielonych 

4. Imprezy integracyjne 

10.733,79 zł +
dotacja z

Marszałkowsk
iej Inicjatywy

Sołeckiej
5.000,00 =

15.733,79 zł

2.000,00 zł

5.000,00 zł

1.000,00 zł

10.733,79 zł
+ 5.000,00 zł
= 15.733,79

zł

1.999,00 zł

4.984,55 zł

882,69 zł

- wykonanie dokumentacji 
projektowej zagospodarowania
działki (placu zabaw), zakup 
zestawu zabawowego 
(zjeżdżalnia z daszkiem, 
pomost linowy, ścianka 
wspinaczkowa, liczydło, gra 
kółko-krzyżyk);
- zakup chłodziarko-
zamrażalki;

- usługa koszenia trawy, zakup 
paliwa, zakup tui;
- organizacja Dnia Dziecka; 

6. Księże Pole 18.642,18 zł 1. Zagospodarowanie placu zabaw

2. Utrzymanie terenów zielonych  

12.142,18 zł

5.000,00 zł

12.142,18 zł

4.986,65 zł

- zakup urządzeń zabawowych:
sześciokąt linowy, huśtawka 
bocianie gniazdo;
- usługa koszenia trawy, zakup 



3. Imprezy integracyjne 1.500,00 zł 1.500,00 zł
paliwa, zakup i dostawa tui;
- obsługa muzyczna podczas 
dożynek; 

7. Raków 26.383,04 zł 1. Przebudowa remizy OSP
 

2. Modernizacja miejsca spotkań
i rekreacji (boiska) 

3. Utrzymanie terenów zielonych

4. Imprezy integracyjne 

16.000,00 zł

4.000,00 zł

5.000,00 zł

1.383,04 zł

16.000,00 zł

4.000,00 zł

4.985,52 zł

1.337,78 zł

- wykonanie dokumentacji 
projektowej;

- zakup siedzisk stadionowych 
oraz bramek do piłki nożnej;

- usługa koszenia trawy, zakup 
paliwa,wykonanie robót 
ziemnych na terenie zieleni 
wraz z niwelacją terenu oraz z 
wykonaniem nawierzchni 
tłuczniowej;
- organizacja imprez 
integracyjnych;

8. Sucha Psina 22.260,69 zł 1. Zagospodarowanie boiska 
sportowego 

2. Utrzymanie terenów zielonych

3. Imprezy integracyjne 

4. Utrzymanie sprzętów w 
świetlicy wiejskiej

5. Utrzymanie sprzętów do 
pielęgnacji zieleni oraz zakup 
paliwa 

14.010,69 zł 

5.000,00 zł

1.000,00 zł

750,00 zł

1.500,00 zł

14.010,69 zł

3.840,01 zł

 998,66 zł

490,00 zł

1.155,68 zł

- wykonanie dokumentacji 
projektowej, wykonanie mapy 
do celów projektowych, 
kierownik budowy, montaż 
słupów oświetleniowych;
- usługa koszenia trawy, zakup 
paliwa; 

- organizacja dożynek;

- przegląd klimatyzacji;

- przegląd kosiarki-traktorka 
wraz z wymianą części, zakup 
paliwa; 

9. Sułków 17.955,12 zł 1. Modernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej

12.500,00 zł 12.500,00 zł - wykonanie ścianki działowej 
w pomieszczeniu budynku 
świetlicy wraz z malowaniem i



2. Utrzymanie zieleni 

3. Imprezy integracyjne 

5.000,00 zł

455,12 zł

4.696,20 zł

449,94 zł

wykonaniem oświetlenia, 
zakup materiałów do remontu 
WC;
- usługa koszenia trawy, zakup 
paliwa;
- organizacja imprez 
integracyjnych;

10. Szczyty 13.191,52 zł 1. Budowa wiaty przy świetlicy 
wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem 

2. Utrzymanie terenów zielonych

3. Imprezy integracyjne

9.691,52 zł 

2.500,00 zł

1.000,00 zł

9.691,52 zł

2.489,86 zł

999,29 zł

-korytowanie wraz z 
wykonaniem warstwy 
odsączającej z piasku i niesortu
kamiennego, wykonanie 
nawierzchni z kostki brukowej,
wykonanie wiaty; 

- usługa koszenia trawy, zakup 
paliwa, zakup kostki brukowej;
- organizacja mikołajek; 

11. Tłustomosty 36.551,50 zł 1. Przebudowa drogi 
wewnętrznej (działka nr 34/1) 

2. Utrzymanie terenów zielonych

3.  Doposażenie OSP 

26.551,50 zł

5.000,00 zł 

5.000,00 zł

26.551,50 zł

4.816,61 zł

4.999,49 zł

- zakup płyt betonowych 
zbrojonych;

- usługa koszenia trawy, zakup 
paliwa;  
- zakup ubrań specjalnych i 
drobnego sprzętu do OSP. 

1. Środki gminne wyodrębnione na realizację zadań z funduszu sołeckiego na 2022 r. (plan) – 239.142,09 zł.
2. Dotacja przekazana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w 2022 r. - 15.000,00 zł.
3. Wydatki w roku 2022 r. (fundusz sołecki + Marszałkowska Inicjatywa Sołecka) – 251.559,38 zł, z czego kwota z funduszu sołeckiego wynosi:

236.159,39 zł.
4. Zwrot dotacji dla Gminy z Urzędu Wojewódzkiego (przy założeniu wysokość zwrotu z 2021 r., tj. 24,288%) - 57.358,39 zł (wartość zwrotu może być

zmniejszona lub zwiększona w zależności od zmiany procentu wysokości zwrotu, który będzie podany na początku kwietnia 2023 r.).

Przygotowała: 
Inspektor Urzędu Miejskiego w Baborowie Ewa Samotyj 


