
REALIZACJA  

FUNDUSZU SOŁECKIEGO  

W ROKU 2015 



 

 Rada Miejska w Dobrodzieniu zabezpieczyła w budżecie 
gminy na 2015r. środki dla sołectw na fundusz sołecki w 
kwocie 195.748,35 zł. Sołectwa w trakcie roku 2015 
realizowały podjęte zadania w roku poprzednim. 

 

 3 sołectwa zmieniły zadania, tj. : Makowczyce, 
Pietraszów, Pludry. 

 

 3 sołectwa w wyniku zaoszczędzenia środków uchwaliły 
dodatkowe zadania, tj.: Kolejka, Ligota Dobrodzieńska, 
Myślina. 

 

 



BŁACHÓW 

    
 Wykonanie rekultywacji terenu 

przeznaczonego pod rekreację przy ul. 

Opolskiej 25. Kwota  8.610,00 zł 

 

 Wykonanie kolejnego etapu ogrodzenia 

ww. terenu przy ul. Opolskiej 25.  

Kwota 2.698,78 zł 

 

 Łączny koszt zadań 11.308,78 zł 



BZINICA STARA 

 Zakup sprzętu dla OSP Bzinica Stara. Kwota 

6.000,00 zł 

 

 Zakup stołów biesiadnych. Kwota 3.960,00 zł 

 

 Zakup paliwa i serwis kosiarek- zadanie 

wspólne z sołectwem Bzinica Nowa.  

Kwota 998,80 zł 

 

 Zakup przenośnego oświetlenia do namiotów. 

Kwota 3.390,40 zł 

 

 Zakup oraz transport tłucznia na ul. Bieńka. 

Kwota 2.391,12 zł  

 

  Łączny koszt zadań 16.740,32 zł 



BZINICA NOWA 

 Zakup paliwa i serwis kosiarki – 
zadanie wspólne z sołectwem Bzinica 
Stara. Kwota 1.150,00 zł 

 

 Odnowienie rowów odwadniających 
przy skrzyżowaniu ul. Polnej i Łącznej 
oraz przy skrzyżowaniu ul. Polnej i 
Spółdzielczej.  
Kwota 5.778,00 zł  

 

 Zakup urządzeń do ćwiczeń na 
powietrzu (siłownia zewnętrzna). 
Kwota 5.000,00 zł 

 

  Łączny koszt zadań 11.928,00 zł 

 

 

 



GŁÓWCZYCE 

 Wykonanie dokumentacji projektowej 

budowy chodnika w m. Główczyce przy  

ul. Dobrodzieńskiej. Koszt 6.000,00 zł.  

Koszt całkowity 29.950,00 zł 

 

 Zakup paliwa i serwis kosiarek.  

Koszt 1.333,54 zł  

 

 Odmulenie rowu w Zwozie przy ul. Polnej. 

Koszt 2.500,00 zł 

 

 Remont drogi dojazdowej do ul. 

Bielowcowej w Zwozie. Koszt 3.500,00 zł 

 

 Łączny koszt zadań 13.333,54 zł 



GOSŁAWICE 

 

 Przeprowadzenie remontu  

ulicy  Krótkiej w Gosławicach 

 

 Koszt 12.412,12 zł 

 

 Koszt całości inwestycji  

wyniósł 29.873,05 zł  

(17.460,93 zł środki z budżetu gminy) 

 

 



KLEKOTNA 

 Zakup namiotu. Koszt 7.100,00 zł 

 

 Zakup stołów. Koszt 1.999,89 zł 

 

 Zakup ławek. Koszt 1.999,90 zł 

 

  Łączny koszt 11.099,79 zł 

 



KOCURY 

 Zakup opału.  

Koszt 5.000,00 zł 

 

 Zakup i montaż napisów na 

budynku CAW. 

Koszt 1.700,00 zł 

 

 Wyposażenie salki CAW. 

Koszt 5.793,07 zł  

 

 Łączny koszt 12.493,07 zł 



KOLEJKA 

  
 Wykończenie wnętrza altany.  

Koszt 3.321,00 zł 

 

 Zakup materiałów do 
utwardzenia terenu w obrębie 
altany. 
Koszt 2.432,87 zł 

 

 Zakup ławek i stolików do altany 
(zadanie dodatkowe).  
Koszt 2.781,70 zł 

  

 Łączny koszt 8.535,57 zł 

 



LIGOTA DOBRODZIEŃSKA 

 Usługa koszenia boiska.  
Koszt 399,20 zł 

 

 Remont pomieszczeń przy świetlicy 
m.in. kuchnia oraz 2 sale do gier- 
usługa. Koszt 13.734,89 zł 

 

 Zakup płytek na korytarz przy 
świetlicy (zadanie dodatkowe).  
Koszt 798,34 zł 

 

  Łączny koszt 14.932,43 zł 

 



MAKOWCZYCE 

 

 Budowa drogi gminnej ul. 

Warłowskiej w Makowczycach 

 – projekt (zmiana zadania) 

 

 Koszt 11.165,49 zł 

 



MYŚLINA 

 

 Zakup i montaż wiaty przystankowej 
wraz  z podłożem przy ul. Kolejowej  
– usługa. Koszt 6.169,87 zł 

 

 Remont kruszywem i utwardzenie drogi 
kościelnej – usługa.  
Koszt 20.000,00 zł 

 

 Zakup wyposażenia klubu w Myślinie 
przy ul. Przejazdowej 2 (zadanie 
dodatkowe). Koszt 929,64 zł  

 

  Łączny koszt 27.099,51 zł 

 

 



PIETRASZÓW 

 Dokumentacja przebudowy drogi leśnej 
 ul. Kopina w Pietraszowie  
(zmiana zadania) 

 

  Koszt zadania 11.978,51 zł 

 

 Całkowity koszt inwestycji wyniósł  
349.425,40 zł. Gmina Dobrodzień poniosła  
koszt w wysokości 177.787,69 zł 

 

 Inwestycja realizowana  
w latach 2015-2016, współfinansowana  
przez Nadleśnictwo Zawadzkie. 

 

 

 



 

PLUDRY 

 
 Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. 

Piaskowej. Koszt 11.070,00 zł 

 Zakup opału do budynku starej szkoły. 
Koszt 2.999,98 zł 

 Zakup podkaszarki spalinowej.  
Koszt 2.000,00 zł 

 Zakup paliwa i oleju do kosiarki.  
Koszt  85,80 zł 

 Oczyszczenie (renowacja) rowu 
przydrożnego przy ul. Rolnej w Pludrach 
(zmiana zadania).  
Koszt 2.450,00 zł 

 Wykonanie i montaż koszy na śmieci – 
usługa. Koszt 800,00 zł 

 Wykonanie remontu w starej szkole – 
usługa. Koszt  6.600,70 zł 

 Łączny koszt 26.006,48 zł 
 



RZĘDOWICE 

 Wykonanie stolarki drzwiowej 

w stodole przy ul. 

Dobrodzieńskiej 8 – usługa. 

Koszt 11.000,00 zł 

 

 Zaprojektowanie symboli 

sołeckich: flagi i banera. Koszt 

1.304,99 zł 

 

 Zakup i transport kamienia na 

drogę na Bielowiec + łącznik. 

Koszt 6.420,60 zł   

 

 Łączny koszt 18.725,59 zł 

 



SZEMROWICE 

 Wykonanie dokumentacji chodnika przy 

drodze powiatowej (ul. Wiejska w 

Szemrowicach). Zadanie wspólne z 

sołectwem Warłów. Koszt 19.082,20 zł 

 

 Koszt całkowity wynosi 32.621,00  zł, 

w 2015r. wydatkowano19.082,20 zł. 

 

 Dokończenie nastąpi w 2016r. 

 

 Budżet gminy Dobrodzień 4.621,00 zł 

 

 

 



WARŁÓW 

 

 Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze 
powiatowej od północnej strony (ul. 
Dobrodzieńska w Warłowie) . Zadanie wspólne 
z sołectwem Szemrowice . Koszt 8.917,80 zł . 
Koszt  całkowity 32.621,00 w 
2015r.wydatkowano 8.917,80 

 Dokończenie  nastąpi w 2016r. 

 

 Budżet gminy Dobrodzień 4.621,00 

 

 Zakup elementów do wykonania korony 
dożynkowej. Koszt 600,00 zł 

 

 Dokończenie remontu nawierzchni ul. Polnej w 
Warłowie – tłuczniem. Koszt 1.263,46 zł 

 

 Łączny koszt 10.781,26 zł 
 



 

 

 Urząd Miejski w Dobrodzieniu 
Plac Wolności 1 
46-380 Dobrodzień 

 

      tel. 34 357 51 00 
 e-mail: urzad@dobrodzien.pl 

 

 


