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Bolesławów 8000 10300

2.Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych 300 1000
3.Czyszczenie rowów z krzewów i zarośli przy drodze gminnej 1000

5900 15900

120 780 600 3500

3.Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych 1000 1000
4.Utrzymanie czystości - zakup kosiarki, paliwa, oleju, części 3000

Celestynów

1700 4000

8200

2.Założenie kostki brukowej przy świetlicy 2500

Dąbrówka
4500

9100

2.Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu 4600

1700 11200

2300

3.Remont kosiarki 300

5200

200 1500

6200

7700

1500

Strona 1 z 4

Dział 600 Roz. 60016

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez 
kulturalno – rekreacyjnych, naprawę drogi gminnej oraz 
utrzymanie porządku i estetyki rowów:                                
1.Remont drogi gminnej

Bruczków

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie 
świetlicy wiejskiej i boiska sportowego oraz organizację imprez 
kulturalno – rekreacyjnych: 1.Przystosowanie terenu pod boisko

2.Remont świetlicy, doposażenie w sprzęt i materiały, utrzymanie 
porządku i czystości: wynagrodzenie dla świetlicowej i zakup środków 
czystości

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie 
świetlicy wiejskiej, jej remont i doposażenie w sprzęt oraz 
utwardzenie terenu przy świetlicy:                           1.Remont 
świetlicy oraz doposażenie w sprzęt

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie 
placu zabaw i odmulenie rowów w Ustroniu:                                    
                            1.Ogrodzenie placu zabaw i założenie przyłacza 
energii elektrycznej (Dąbrówka)

Głoginin

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie 
świetlicy wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno – 
rekreacyjnych, doposażenie w sprzęt i materiały, utrzymanie 
porządku i czystości w przyległym terenie oraz na wsi, poprawę 
bezpieczeństwa:                                             1.Zakup drobnego 
sprzętu i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw

2.Wykaszanie trawy, czyszczenie rowów przy drodze gminnej, 
wykonanie balustrady na mostku

4.Zakup materiałów na wykonanie grilla i ogrodzenie terenu przy 
świetlicy
5.Oprawa muzyczna i artystyczna dożynek wiejskich oraz Dnia 
Dziecka

Grodnica

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie 
placu zabaw poprzez zakup zieleni, wyposa-żenia, zakup płytek a 
ponadto zakup materiałów na naprawę drogi w Osówcu i 
Grodnicy:                                                             1.Kontynuacja 
budowy placu zabaw: urządzenie zieleni, zakup wyposażenia i 
materiałów na utwardzenie terenu

2.Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Osówcu i Grodnicy 
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Jawory 3000 1000 9500

2500

3.Remont drogi gminnej 3000

Jeżewo 6200 13700
2.Zakup żużla na remont drogi w Jeżewie 1000

1500 2000

4.Wynagrodzenie świetlicowej 80 520
5.Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia komputerowe 315 55 2030

12700 25700
2000

3.Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie wsi 4000
4.Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie 4000
5.Organizacja imprezy kulturalnej 1000
6.Zakup tablic ogłoszeniowych 2000

7500 11600
700 300

3.Wynagrodzenie dla świetlicowej 110 690
4.Zakup węgla i środków czystości 400

1900

Leonów

600

1200

7200

2.Utrzymanie zieleni na placu zabaw i terenie przy świetlicy 500

3.Czyszczenie rowów przy drodze gminnej 1500
4.Naprawa muszli koncertowej 1700

1700
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Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie 
placu zabaw poprzez doposażenie w sprzęt i materiały, 
organizację imprez kulturalno–rekreacyjnych oraz remont drogi 
gminnej:                                                       1.Wyposażenie placu 
zabaw w sprzęt i materiały oraz wykonanie przyłącza energetycznego

2.Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (oprawa muzyczna 
dożynek) oraz wyjazd integracyjny połączony z uczestnictwem w 
wystawie sprzętu

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie zieleni, 
porządku i czystości w sołectwie, remont i utrzymanie świetlicy 
wiejskiej, remont drogi i utwardze-nie placu zabaw:                         
                                                        1.Zakup materiałów na remont i 
utrzymanie czystości świetlicy oraz zakup kostki brukowej na plac 
zabaw

3.Utrzymanie wioski w czystości, zakup drzewek oraz sprzętu do 
wykaszania, w tym paliwa

Karolew

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie zieleni, 
porządku i czystości w sołectwie, utwardzenie dróg i miejsc 
postojowych, zakup tablic ogłoszeniowych oraz organizację 
imprezy kulturalnej dla mieszkańców:                                          
1.Remont drogi, miejsc postojowychoraz przejść między blokami 20, 
21, 22

2.Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Trzecianowie

Koszkowo

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo- nowanie 
świetlicy wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno – 
rekreacyjnych, utrzymanie porządku i czystości w świetlicy, 
bodowę placu placu zabaw oraz utrzymanie czystości we wsi:       
                                                              1.Budowa placu zabaw

2.Utrzymanie czystości we wsi, w tym zakup paliwa, olejów i części do 
kosy spalinowej

5.Oprawa muzyczna dożynek, wyjazd integracyjny połączony z 
wystawą sprzętu rolniczego

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie świetlicy wiejskiej 
poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych, utrzymanie porządku i 
czystości w świetlicy oraz na wsi, doposażenie i wykonanie bieżących prac w  
obiektach:                                                            1.Organizacja imprez kulturalno - 
rekreacyjnych dla dzieci i mieszkańców oraz dożynek wiejskich

5.Zakup wyposażenia do świetlicy oraz środów czystości
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Maksymilianów

6000

6000

900 2000
2.Czyszczenie rowów przy drodze gminnej 1000
3.Zakup farby na odnowienie wiaty przystankowej 100

500 1500

8700

2.Remont świetlicy oraz doposażenie w sprzęt 3350 1500

3.Zakup środków czystości, wynagrodzenie świetlicowej oraz wywóz nieczystości 40 260 150 100

4.Zakup kosiarki, paliwa, oleju, części 1300

Skoków 1000 11600

7800 1200

3.Zakup materiałów do świetlicy i na boisko 1200 400

Skokówko

800 1500

7400

1300 3200

3.Utwardzenie terenu przy tablicy informacyjnej 600

40 260 1050 100 8800

2.Rozdzielenie i przeniesienie licznika energii elektrycznej 1350

3.Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych 200

4.Zakup rur betonowych na przejazd (mostek) 1000

5.Czyszczenie rowów przy drodze gminnej 4800
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Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez poprawę warunków i bezpieczeństwa 
w okolicy wiaty przystankowej:                                                      1.Utwardzenie 
terenu pod wiatą przystankową oraz założenie zabezpieczeń ochronnych

Siedmiorogów        Drugi

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie placu zabaw, 
czyszczenie rowów przy drodze gminnej i odnowienie wiaty przystankowej: 
1.Wyrównanie terenu na placu zabaw - zakup materiałów

Siedmiorogów                   
       Pierwszy

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 
poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych, utrzymanie porządku i 
czystości w świetlicy oraz na wsi, doposażenie i remont obiektu:                               
                                                                  1.Oprawa muzyczna dożynek, organizacja 
Dnia Kobiet i Dnia Dziecka

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie świetlicy wiejskiej 
poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych, remont oraz utrzymanie 
porządku i czystości w świetlicy i przyległym terenie:                                                  
1.Oprawa muzyczna dożynek

2.Remont świetlicy: wymiana okien oraz przeniesienie zabezpieczenia głównego energii 
elektrycznej

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno – 
rekreacyjnych, utrzymanie porządku i czystości na wsi, przydrożnych rowach, 
utwardzenie terenu:                                                                                                            
             1.Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej dla dzieci oraz wyjazdu 
integracyjnego połączonego z wystawą sprzętu rolniczego

2.Wykaszanie i czyszczenie rowów przy drogach gminnych, w tym zakup paliwa, olejów 
oraz części do kosy spalinowej

Strumiany

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie świetlicy wiejskiej 
poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych, doposażenie, utrzymanie 
porządku i czystości w świetlicy oraz poprawa drożności rowów:                              
                                                         1.Utrzymanie świetlicy: wynagrodzenie 
świetlicowego, doposażenie świetlicy w sprzęt radiowy, materiały i węgiel oraz wywóz 
nieczystości
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800 1500
9600

6500

3.Wykaszanie i czyszczenie rowów przy drogach gminnych 800

500 1500
7800

5800

Wycisłowo 6000 12100
2.Czyszczenie i odmulanie rowów przy drogach gminnych 3400

3.Organizacja imprez kulturalno - sportowych: dożynki, dzień dziecka, turniej piłki nożnej 700 1000

500 100 200 200

Zalesie
1600 1600

19400
700 70 430 2000 3000

3.Czyszczenie oraz wykaszanie rowów przy drogach gminnych 4000

4.Remont dróg gminnych i chodników 5000
5.Remont bieżący remizy 1000

135 865 2300 3100
11100

2.Organizacja imprezy kulturalnej 200
3.Urządzenie zieleni oraz ogrodzenie placu zabaw 3500

4.Odśnieżanie oraz wykaszanie zieleni przy drogach gminnych 1000

RAZEM: 4900 28700 36100 700 1000 1600 5200 6800 4000 910 55 5835 48750 21900 36150 25500 400 6100 234600
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Studzianna

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie świetlicy wiejskiej 
poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych, utrzymanie porządku i 
czystości w świetlicy oraz na wsi, doposażenie świetlicy w sprzęt AGD i materiały: 
                                                                    1.Organizacja imprez kulturalno - 
rekreacyjnych  oraz oprawa muzyczna dożynek wiejskich

2.Wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD, sztućce itp. oraz zakup kosiarki spalinowej, 
paliwa, oleju, częsci na utrzymanie zieleni wokół świetlicy 

Trzecianów

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie obiektu 
„Wigwam”, utrzymanie zieleni na placu zabaw i terenie wsi:                                        
                            1.Utrzymanie zieleni: na placu zabaw, w tym zakup kosiarki, trawy i 
zieleni oraz przy drogach gminnych

2.Budowa wigwamu w Trzecianowie

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie placu zabaw, 
wiejskiego placu rekreacyjnego poprzez: budowę wigwamu, wyposażenie 
budowli w media, likwidację lokalnych podtopień - odmulanie rowów, prace 
porządkowe na terenie wsi oraz imprezy kulturalno - sportowe:                                  
                                                  1.Budowa wigwamu

4.Prace porządkowe na terenie wsi, koszenie trawy na placu zabaw i boisku, wywóz 
śmieci, przycinanie krzewów, konserwacja urządzeń na placu zabaw

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie świetlicy wiejskiej 
i remizy OSP  poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych, utrzymanie 
w/w obiektów, remonty dróg i chodników oraz renowację rowów:                              
                                             1.Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych z okazji 
obchodów 100 Lecia OSP Zalesie oraz dożynek wiejskich (oprawa muzyczna)

2.Wykonanie tynków i posadzki w piwnicy świetlicy, doposażenie w sprzęt i materiały 
świetlicy, remizy i placu zabaw oraz wynagrodzenie dla świetlicowej

Zimnowoda

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie świetlicy wiejskiej 
i placu zabaw poprzez organizację imprezy kulturalno – rekreacyjnej, remont, 
doposażenie w sprzęt oraz utrzymanie porządku i czystości w świetlicy oraz na 
wsi:                                                               1.Utrzymanie świetlicy: remont, doposażenie 
w sprzęt i materiały, wynagrodzenie dla świetlicowego, zakup węgla
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