
Plany sołectw na 2015r 

 

 Rada Miejska w Dobrodzieniu zabezpieczyła w budżecie gminy na 2015r. środki dla sołectw na 

fundusz sołecki w kwocie 195.748,35 zł. Na zebraniach wiejskich w sierpniu i wrześniu  2014r.  

mieszkańcy sołectw podjęli uchwały o przeznaczeniu środków na zadania: 

 

Lp Sołectwo Zadania z funduszu sołeckiego na 2015r. Środki sołectwa na zadania 

1  

Bzinica Stara 

 Zakup sprzętu dla OSP Bzinica Stara 

 zakup stołów biesiadnych 

 zakup paliwa i serwis kosiarek- zadanie wspólne 

 zakup przenośnego oświetlenia do namiotów 

 zakup oraz transport tłucznia na ul. Bieńka 

6.000,00 

4.000,00 

1.000,00 

3.400,00 

2.402,43 

2 Bzinica Nowa  Zakup paliwa i serwis kosiarki – zadanie wspólne 

 odnowienie rowów odwadniających przy 

skrzyżowaniu ul. Polnej i Łącznej oraz przy 

skrzyżowaniu ul. Polnej i Spółdzielczej 

 zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu (siłownia 

zewnętrzna) 

1.200,00 

5.778,51 

 

 

5.000,00 

3  

Błachów 

 Wykonanie rekultywacji terenu przeznaczonego pod 

rekreację przy ul. Opolskiej 25 

 wykonanie kolejnego etapu ogrodzenia ww. terenu 

przy ul. Opolskiej 25 

  8.709,39 
 
2.700,00 

4 Gosławice  Przeprowadzenie remontu ul. Krótkiej 12.412,12 

5  

Klekotna 

 Zakup namiotu 

 zakup stołów 

 zakup ławek 

  7.111,29 

  2.000,00 

  2.000,00 

6  

Kocury 

 Zakup opału 

 zakup i montaż napisów na budynku CAW 

 wyposażenie salki CAW 

 5.000,00 

 1.700,00 

 5.793,42 

7 Kolejka  Wykończenie wnętrza altany 

 zakup materiałów do utwardzenia terenu w obrębie 

altany 

  3.322,15 

  5.214,57 

8  

Ligota 

Dobrodzieńska 

 Koszenie boiska usługa 

 remont pomieszczeń przy świetlicy m.in. kuchnia 

oraz 2 sale do gier- usługa 

 1.197,60 

13.734,89 
 

9 Makowczyce  Utwardzenie kruszywem najbardziej zniszczonego 

odcinka drogi ul. Warłowska w Makowczycach- 

usługa 

 

11.165,49 

10 Myślina  Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz  z 

podłożem przy ul. Kolejowej – usługa 

 remont kruszywem i utwardzenie drogi kościelnej - 

usługa 

  7.100,00 

 20.000,70 

11 Pietraszów  Remont (etapami) ulic Kopina i Piła   11.978,51 

12  

Pludry  

 Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Piaskowej 

 zakup opału do budynku starej szkoły  

 zakup podkaszarki spalinowej 

 zakup paliwa i oleju do kosiarki 

 wykonanie godła Pluder na płycie granitowej – 

usługa 

 wykonanie i montaż koszy na śmieci – usługa 

 wykonanie remontu w starej szkole - usługa 

12.000,00 

  3.000,00 

  2.000,00 

     500,00 

  2.200,00 

 

     800,00 

  6.600,70 

13 Rzędowice  Wykonanie stolarki drzwiowej w stodole przy ul. 

Dobrodzieńskiej 8 – usługa 

 zaprojektowanie symboli sołeckich: flagi i banera 

 zakup i transport kamienia na drogę na Bielowiec + 

łącznik 

  11.000,00 
 
   1.305,00 

   6.421,58 

     R   a   z   e  m: 195.748,35 



 

W wyniku weryfikacji zostały odrzucone wnioski niżej wymienionych sołectw. Sołectwa 

zaplanowały m.in. wykonanie dokumentacji chodników przy drogach powiatowych. Wnioski nie 

spełniają warunku określonego w art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, albowiem zadanie we 

wniosku powinno być zadaniem własnym gminy, a zaplanowane chodniki znajdują się przy 

drogach powiatowych. 

 

 

Lp Sołectwo Zadania z funduszu sołeckiego na 2015r. - wnioski 

odrzucone 

Środki sołectwa 

na zadania 

1 Główczyce  Wykonanie dokumentacji projektowej budowy 

chodnika w m. Główczyce przy ul. Dobrodzieńskiej 

 zakup paliwa i serwis kosiarek 

 odmulenie rowu w Zwozie przy ul. Polnej 

 remont drogi dojazdowej do ul. Bielowcowej w 

Zwozie  

6.000,00 

 

1.333,54 

2.500,00 

3.500,00 

2 Szemrowice  Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze 

powiatowej od północnej strony (ul. Wiejska w 

Szemrowicach) . Zadanie wspólne z sołectwem 

Warłów 

 zakup paliwa do kosiarek 

19.082,20 

 

 

 

     511,61 

3 Warłów  Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze 

powiatowej od północnej strony (ul. Dobrodzieńska 

w Warłowie) . Zadanie wspólne z sołectwem 

Szemrowice 

 zakup elementów do wykonania korony dożynkowej 

 dokończenie remontu nawierzchni ul. Polnej w 

Warłowie - tłuczniem 

8.917,80 

 

 

 

   600,00 

2.000,00 

 

 

H.K. 


