
REALIZACJA  

FUNDUSZU SOŁECKIEGO  

W ROKU 2012 



 Rada Miejska w budżecie gminy na 2012r.           

na realizację zadań z funduszu sołeckiego 

przeznaczyła kwotę 174.617,79 zł 

 

 Na zebraniach we wrześniu roku 2011, sołectwa 

zdecydowały o zadaniach, które były realizowane 

w roku 2012. 



BŁACHÓW 

    

 Sołectwo Błachów przeprowadziło 
remont przepustu na drodze łączącej 
ulicę Opolską z drogą łączącą wioski 
Błachów  z Ligotą Dobrodzieńską         
oraz remont nawierzchni najbardziej 
zniszczonych odcinków ul. Zamkniętej.  

 

 Koszt zadań 6.006,18 zł 



BZINICA NOWA 

 Sołectwo Bzinica Nowa  

środki przeznaczyło na 

prace wykończeniowe     

przy altanie w Bzinicy Starej 

– wykonanie podbitki z 

pomalowaniem altany     

oraz na czyszczenie rowów 

 

 Koszt zadań 9.409,95 zł 



BZINICA STARA 

 Sołectwo Bzinica Stara wykonało 

pokrycie blachodachówką, pokrycie 

dachowe i założenie rynien  altany 

rekreacyjnej na boisku w Bzinicy Starej 

oraz zakupiło kosę spalinową- 

wykaszarkę.  

 

 Koszt zadań 14.130,86 zł 



GŁÓWCZYCE 

 Sołectwo Główczyce 

zaplanowało sporządzenie 

dokumentacji projektowej  

ul. Bielowcowej w Zwozie.  

 

 Koszt zadania 11.045,90 zł 



GOSŁAWICE 

 W sołectwie Gosławice 

utwardzono kruszywem drogę 

gminną równoległą do          

ul. Krótkiej (ok. 800 m) 

 

 Koszt zadania 9.333,20 zł 

 



KOLEJKA 

 Sołectwo Kolejka środki 

przeznaczyło na wykonanie 

zatoki postojowej – 

poszerzenie drogi na zakręcie. 

  

 Koszt zadania 5.000,00 zł 

 



KLEKOTNA 

 Sołectwo Klekotna zakupiło 

siatkę do ogrodzenia placu 

zabaw od strony pola oraz 

ławki do siedzenia na boisku 

i przy huśtawce. Wykonana 

została rekultywacja terenu 

boiska, a mieszkańcy 

obsadzili plac zabaw 

krzakami ozdobnymi.  

 Koszt zadań 9.048,75 zł 

 



KOCURY 

 Sołectwo Kocury 
przeznaczyło część środków 
na czyszczenie rowów 
przydrożnych przy gruntach 
gminnych oraz na zakup 
sprzętu dla jednostki       
OSP Kocury-Malichów.       
W ramach środków zakupiło 
kosiarkę Viking oraz kosę 
spalinową STIHL.  

 

 Koszt zadań 10.095,85 zł 



LIGOTA DOBRODZIEŃSKA 

 Sołectwo Ligota 

Dobrodzieńska zakupiło 

siatkę  i wykonało 

ogrodzenie części boiska. 

 

  Koszt zadania12.584,62 zł 

 



MAKOWCZYCE 

 W Sołectwie Makowczyce 

utwardzono i wyrównano 

kruszywem bazaltowym            

ul. Łąkową od asfaltu w kierunku 

Myśliny.  

 

 Koszt zadania 8.403,50 zł 



MYŚLINA 

 Sołectwo Myślina 

zaplanowało remont 

chodnika przy ul. 

Kolejowej w Myślinie i 

Turzy za kwotę 

22.047,70 zł 

 



PIETRASZÓW 

 W Sołectwie Pietraszów 

wykonano oświetlenie 

drogowe w miejscowości 

Liszczok przy ul. Zawadzkiej.  

 

 Kosz zadania 9.550,00 zł      

(projekt i wykonanie) 

 



 

PLUDRY 

 

 Sołectwo Pludry podzieliło 

środki na remont parteru 

budynku starej szkoły oraz na 

projekt i budowę kotłowni 

przy starej szkole w Pludrach.  

 Koszt zadań 22.047,70 zł 

 



RZĘDOWICE 

 Sołectwo Rzędowice wykonało 
remont sali  przy ul. 
Dobrodzieńskiej 10. Zakupiło 
materiały do pomalowania 
płotu przy placu zabaw i 
wybrukowano kostką 
przystanek i obejście wokół 
przystanku na Pustkowiu przy 
ul. Mostowej.  

 

 Koszt zadań 15.036,52 zł 

 



SZEMROWICE 

 Sołectwo Szemrowice 
podzieliło środki na 
remont świetlicy w 
budynku OSP w 
Szemrowicach, zakup 
wyposażenia do świetlicy 
(krzesła, gry, zamrażarkę), 
sprzęt przeciwpożarowy 
dla OSP Szemrowice  oraz 
paliwo do kosiarek.  

 

 Koszt zadań 16.071,93 zł 

 



WARŁÓW 

 W sołectwie Warłów 

przeprowadzono remont dróg 

gminnych – utwardzenie i 

wyrównanie kruszywem.  

 

 Koszt zadania 9.476,17 zł 

 



 

 

 Urząd Miejski w Dobrodzieniu 
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