
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021R. 

 
Przeznaczona kwota:  

487 164,64 zł 

Wykorzystana kwota: 

465 425,07 zł 

Procent wykonania:  

95,55% 

 



1. SOŁECTWO DĘBIEŃ: 27 930,91 ZŁ  (99,65 %) 
(WYKORZYSTANO:27832,25 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO:98,66 ZŁ) 

 
  

- zakupiono węgiel – 1000,00 zł 

- zakupiono nawóz i farbę do malowania linii – 496,00 zł 

- zakupiono maszynkę do malowania linii – 1908,00 zł 

- zakupiono paliwo, olej i części do kosiarki- 997,34 zł 

- wykonano remont pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie -            
1000 zł 

- zakupiono krzewy i drzewa ozdobne dla  SP w Rumianie-500,00 zł 

- budowa oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji „ Oświetlenie 
ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień-Rybno” -
21930,91zł 

 



„ Oświetlenie ścieżki 
rowerowej                                    

z dopuszczonym 
ruchem pieszych                  
Dębień-Rybno” 

Remont pomieszczeń 
piwnicznych w SP  

w Rumianie 



2. SOŁECTWO GRABACZ: 12 597,31 ZŁ (84,12 %) 
(WYKORZYSTANO:10597,06 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 2000,25ZŁ 

 

- zapłacono za dokumentację budowy kładki na kanale rzeki Wel-
10000,00 zł 

- zakupiono żyłkę, szelki, głowicę do kosy – 297,31 zł 

- zakupiono paliwo i olej – 299,75 zł 

 



Dokumentacja budowy kładki na 
rzece Wel  



3. SOŁECTWO GRALEWO STACJA 16 004,77 ZŁ (99,54%) 
(WYKORZYSTANO: 15 931,42 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 73,35 ZŁ) 

 
- zakupiono grill gazowy – 1500,00 zł 

- zakupiono artykuły spożywcze , nagrody oraz sprzęt sportowy                                        
w ramach organizacji V spotkania przy ognisku oraz dnia rodziny- 2103,73zł 

-zakupiono paliwo i olej do kosiarki- 113,20zł 

-zakupiono grzejniki, promienniki podczerwieni- 2800,00zł 

-zakupiono zestaw mebli kuchennych- 2500,00zł 

-zakupiono kran, chłodziarko-zamrażarkę, zlew- 2097,00zł 

-zakupiono przedłużacz, żarówki led- 84,99zł 

-zakupiono garnki, patelnię, nóż- 332,50 zł 

-wykonano izolację akustyczną- 4400,00zł 

 



Promienniki 
podczerwieni- grzejniki 

Zestaw mebli 
kuchennych 



4. SOŁECTWO GRĄDY: 15 849,89 ZŁ (98,17%) 
(WYKORZYSTANO: 15 559,17 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 290,72 ZŁ) 

  
 

- zapłacono za wynajem toalety przenośnej – 744,13 zł 

- dostawa i montaż lampy solarnej- 3475,01 zł 

- naprawa lampy solarnej- 1500,00 zł 

- zapłacono za dokumentację „Rozbudowa budynku remizy w Grądach”-
9840,00 zł 

 



Lampa solarna Projekt elewacji w świetlicy wiejskiej                             
w Grądach 



5. SOŁECTWO GRONOWO: 15 488,49 ZŁ (99,03%) 
(WYKORZYSTANO: 15  338,84 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 149,65 ZŁ) 

 
- zakupiono kosiarkę – 1549,00 zł  

- zakupiono kosze i ławki – 2840,00 zł 

- zakupiono warnik – 260,00 zł 

- zakupiono tablicę informacyjną – 787,20 zł 

- zakupiono artykuły spożywcze, nagrody w ramach dni rekreacyjno-
sportowych Gronowa- 996,31 zł 

- zakupiono pojemniki plastikowe- 119,90 zł 

- zakupiono paliwo- 199,96 zł 

- zakupiono regały kuchenne i blat- 3000,00 zł 

- zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej-wioślarz- 3997,50 zł 

- zakupiono obrusy plamoodporne-419,79 zł  

- zakupiono stater do wykaszarki oraz folię strech-390,00 zł 

- zakupiono zamek do drzwi i baterię umywalkową-144,00 zł 

- zakupiono artykuły i środki czystości-635,18 zł 

 



Wioślarz  Regały kuchenne w świetlicy wiejskiej 



  
6. SOŁECTWO HARTOWIEC: 45 226,39 ZŁ (99,40%) 

(WYKORZYSTANO: 44959,32 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 267,07 ZŁ) 
  
 

- zakupiono zastawę stołową – 3995,78 zł 

- zakupiono statuetki, nagrody-3700,00 zł 

- zakupiono ubranie bojowe i latarki w ramach doposażenia OSP Hartowiec-
5965,00 zł 

-zakupiono artykuły spożywcze w ramach organizacji dni rekreacyjno-
sportowych- 1225,93 zł 

- zakupiono i zamontowano lampę solarną- 4874,64 zł 

- zakupiono traktor do koszenia trawy- 9134,00 zł 

- zakupiono w ramach doposażenia SP w Hartowcu: 

1) krzesła Samba- 2858,00 zł 

2) monitor interaktywny-7870,77 zł 

3) Szklana tablica informacyjna-1000,00 zł 

4) krzesła Lolek-3052,00 zł 

- zakupiono mieszankę traw-1285,20 zł 



Monitor interaktywny 
dla SP Hartowiec 

Traktorek do koszenia 
trawy 



7. SOŁECTWO JEGLIA: 25 091,35 ZŁ (99,52%) 
(WYKORZYSTANO: 24 971,74 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 119,61ZŁ) 

 
- zakupiono radiotelefon – 2500,00 zł 

- zakupiono kwiaty rabatowe – 77,00 zł 

- zakupiono siatkę i stal (profile i płaskownik) – 12 000,00 zł 

- zakupiono i zamontowano dwie lampy solarne na placu zabaw- 5956,04 zł 

- zakupiono nagrody i artykuły spożywcze w ramach V rodzinnego dnia 
sportu- 599,82 zł 

- zakupiono środki czystości- 391,35 zł 

- zakupiono części, olej, żyłkę  i paliwo do kosiarek- 989,53 zł 

- zakupiono rośliny i drzewa ozdobne- 920,00zł 

- zakupiono agrotkaninę i kołki w ramach zagospodarowania terenu boiska- 
539,40 zł 

- zakupiono farby i pędzle- 998,60 zł 

 



Lampy solarne Radiotelefon dla OSP 
Jeglia 



8. SOŁECTWO KOPANIARZE-WERY: 14 559,18 ZŁ (99,70%)   
(WYKORZYSTANO: 14  516,10 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 43,08 ZŁ) 

- zakupiono narybek do stawu wiejskiego – 499,28 zł 

- zapłacono za prąd –300,00 zł 

- zapłacono za wynajem toalety przenośnej – 994,72 zł 

- zakupiono artykuły spożywcze  i nagrody w ramach organizacji dnia 
rodziny– 991,40 zł 

- zakupiono artykuły spożywcze w ramach organizacji konkursu 
kulinarnego- 483,73 zł 

- zakupiono paliwo , części, żyłkę do kosiarki-599,97 zł 

- zakupiono halogeny- 197,00 zł 

- zapłacono za dokumentację dot. budowy świetlicy wiejskiej                                      
w Kopaniarzach- 10 450,00 zł 

 



Festyn rodzinny 
Projekt elewacji w świetlicy wiejskiej                                

w Kopaniarzach 



9. SOŁECTWO KOSZELEWKI: 16 108,03 (96,82%) 
(WYKORZYSTANO: 15 596,32 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO 511,71  ZŁ) 

  
- zakupiono wkręty, papier ścierny, pędzel – 79,46 zł 

- zakupiono tarcicę (drewno na ścianki do altany) – 2000,00 zł 

- zakupiono cement – 207,00 zł 

- zakupiono bale stolarskie – 585,05 zł 

- zakupiono artykuły spożywcze i nagrody w  ramach festynu rodzinnego –
1000,00 zł 

- zakupiono paliwo do kosiarki- 135,60 zł 

- zakupiono garaż metalowy- 5490,00 zł 

- zakupiono kształtowniki- 376,38 zł 

- zakupiono beton- 947,72 zł 

- zakupiono piach- 1098,39 zł 

- zakupiono emalię, rozpuszczalnik i pędzel- 76,72 zł 

- zakupiono wiatę przystankową- 3600,00 zł 

 

 



Altana z nowo zamontowanymi ściankami 



10. SOŁECTWO KOSZELEWY: 39 857,05 ZŁ  (99,87%) 
(WYKORZYSTANO: 39 805,61 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 51,44 ZŁ) 

  

- zakupiono węgiel – 3155,75 zł 

- zakupiono paliwo i olej do kosiarki – 396,18 zł 

- wykonanie posadzki w budynku świetlicy wiejskiej – 29 312,04 zł 

- zakupiono nagrody i artykuły spożywcze w ramach dnia edukacji 
ekologicznej- 1908,57 zł 

- zakupiono trzonek do łopaty, grabi ,głowicę koszącą, koło do taczki-     
199,96 zł 

- zakupiono panel ogrodzeniowy i obejmy- 457,02 zł 

- zakupiono lakierobejcę i pędzle- 378,59 zł 

- zakupiono huśtawkę na plac zabaw- 3997,50 zł 

 

 



Wymieniona posadzka w świetlicy wiejskiej 



11. SOŁECTWO NAGUSZEWO - GROSZKI: 21 115,97 ZŁ (99,82 %) 
(WYKORZYSTANO: 21 077,74 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 38,23ZŁ) 

  

- zakupiono węgiel – 2500,00 zł 

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe ,nagrody oraz  zapłacono za  
atrakcje sportowe – 2495,38 zł 

- wykonano niwelację terenu przy świetlicy wiejskiej – 520,00 zł  

- zakupiono kruszywo-mieszankę – 2482,36 zł 

- zakupiono bloczki,kostka,obrzeża-7499,92 zł 

- zakupiono okap-750,00 zł 

- wykonano remont pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie-1000,00 zł 

- zakupiono olej, żyłkę do kosiarki-195,85 zł 

- zakupiono środki czystości-200,00 zł 

- zakupiono drzewa i rośliny ozdobne-500,00 zł 

- zakupiono stal w ramach utwardzenia terenu za budynkiem świetlicy 
wiejskiej- 2684,23 zł 

- zapłacono za klejenie płytek ściennych w świetlicy wiejskiej-250,00 zł 

 

 



Materiały do 
wykonania 

utwardzenia terenu za 
budynkiem świetlicy 

wiejskiej                                   
w Naguszewie 

Rodzinny dzień sportu 



12. SOŁECTWO NOWA WIEŚ: 13 423,36 ZŁ (99,68%)  
(WYKORZYSTANO:13 380,57 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 42,79ZŁ) 

  

- zakupiono paliwo i olej – 123,36 zł  

- zakupiono pellet- 99,75 zł 

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe w ramach organizacji dni rodziny                
w Nowej Wsi- 657,48 zł 

- wymieniono pokrycie dachowe na świetlicy wiejskiej- 12 500,00 zł 

 

 



Wymieniony dach                     
w świetlicy wiejskiej                   

w Nowej Wsi 

Ognisko 



13. SOŁECTWO PRUSY: 13 784,76 ZŁ (9,14%) 
(WYKORZYSTANO: 1260,14 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO:12 524,62 ZŁ) 

 
    

- zakupiono głowicę do kosiarki – 81,60 zł 

- zakupiono artykuły spożywcze  w ramach organizacji 
rodzinnego dnia sportu– 476,88 zł 

- zakupiono paliwo – 425,55 zł 

 

 

 



14. SOŁECTWO RAPATY: 13 010,33 ZŁ (99,93%) 
(WYKORZYSTANO: 13001,14 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 9,19ZŁ) 

  - zakupiono namiot – 1087,00 zł 

- zakupiono paliwo i olej do kosiarki– 1499,60 zł 

- wynajęto atrakcję dla dzieci, zakupiono artykuły spożywcze  w ramach 
organizacji dni sportu– 809,50 zł 

- zakupiono artykuły gospodarcze do świetlicy wiejskiej – 209,31 zł 

- zakupiono zestaw kluczy do naprawy kosiarki- 600,00zł 

- opłacono usługę wykaszania trawy-500,00 zł 

- zakupiono lakierobejcę- 400,00 zł 

- zakupiono lampę solarną- 1994,22 zł 

- zakupiono garaż blaszany i beton do wylewki betonowej posadzki pod 
garaż rurki oraz kątowniki do garażu-3999,63 zł 

- zakupiono zastawę stołową- 902,78 zł 

- zakupiono kantówki i deski w ramach materiałów do wykonania stołu do 
altany- 999,10 zł 

 

 



Lampa solarna Garaż blaszany 



15. SOŁECTWO RUMIAN: 26 175,55 ZŁ (98,84%)  
(WYKORZYSTANO: 25  872,03 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 303,52 ZŁ) 

  

- zakupiono węgiel – 7430,79 zł 

- wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej – 9000,00 zł 

- zakupiono 4 szt. ławek i kosz – 2595,00 zł 

- zakupiono paliwo do kosiarki – 329,38 zł 

- zakupiono stoły składane – 3820,38 zł 

- zakupiono nagrody  i artykuły spożywcze w ramach organizacji VI 
sportowego dnia Rumiana -1199,55 zł 

- wykonano remont pomieszczeń piwnicznych w SP w Rumianie -                  
1000,00 zł 

-zakupiono rośliny ozdobne dla SP w Rumianie-496,93 zł 

 

 



Zakupione krzewy                  
i drzewa ozdobne dla  

SP w Rumianie  
  

Remont pomieszczeń       
w świetlicy wiejskiej 



16. SOŁECTWO RYBNO: 51 628,30 ZŁ (99,97%) 
(WYKORZYSTANO: 51 613,28 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO:15,02 ZŁ) 

 
  

  

- zakupiono kwiaty rabatowe – 502,00 zł 

- zakupiono ziemię i nawóz – 126,28 zł 

- zakupiono 3szt. ławek – 1500,00 zł  

- zakupiono i  zamontowano lampę solarną-4874,64zł 

- zakupiono statuetki-125,36 zł 

- zakupiono siew trawy i nawóz- 271,00zł 

- zapłacono za oczyszczenie i renowację oczka wodnego- 4674,00zł 

- zakupiono siew trawy- 540,00zł 

- budowa oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji. „ Oświetlenie 
ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych Dębień-Rybno”- 
39 000,00 zł 

  

 

 



„ Oświetlenie ścieżki rowerowej                                    
z dopuszczonym ruchem pieszych                  

Dębień-Rybno” 
  

Lampa solarna 



17. SOŁECTWO SZCZUPLINY: 18 844,33 ZŁ ( 94,30%)  
(WYKORZYSTANO:  17 770,11 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO:  1074,22ZŁ) 

 
    

- zakupiono ławki 2szt. – 800,00 zł 

- zakupiono kwiaty i rośliny i ziemię – 1000,00 zł 

- zakupiono węgiel – 1415,95 zł 

- zakupiono paliwo, olej, żyłkę i części do kosiarki– 659,56 zł 

- zakupiono próg zwalniający – 1539,96 zł 

- zakupiono lampę solarną- 4874,64 zł 

- zakupiono zjeżdżalnię na plac zabaw- 6998,70 zł 

- zakupiono art. i środki czystości- 481,30 zł 

 

 



Zjeżdżalnia na placu zabaw 
  

Ławki 



 18. SOŁECTWO TRUSZCZYNY: 24 678,33 ZŁ (99,37%)  
(WYKORZYSTANO: 24 523,86  ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 154,47ZŁ) 

  
  

- zakupiono kosiarkę traktorek – 9999,00 zł 

- zakupiono paliwo , olej, żyłkę oraz części do kosiarek– 
1010,61 zł 

- zakupiono nagrody i artykuły spożywcze w ramach organizacji 
sportowego dnia w Truszczynach – 1299,99 zł 

- zakupiono drewnochron i farbę – 991,93 zł 

- zakupiono lampy solarne- 9829,21 zł 

- wykonano remont pomieszczeń piwnicznych                              
w SP w Rumianie-750,00 zł 

- zakupiono krzewy ozdobne dla SP w Rumianie- 243,12 zł 

-zapłacono za naprawę kosiarek- 400,00 zł 

 

 



Traktorek do koszenia trawy Lampa solarna 



19. SOŁECTWO TUCZKI: 30 563,95 ZŁ (100%)  
(WYKORZYSTANO: 30 563,70  ZŁ, NIE WYKORZYSTANO: 0,25 ZŁ) 

 
    

- zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe, nagrody oraz opłacono 
wynajem atrakcji w związku z realizacją dni rodzinnych w Tuczkach- 
3000,00 zł 

- zapłacono za wynajem autobusu i warsztaty, zapłacono za projekt                             
i wykonanie tablic informacyjnych w ramach organizacji warsztatów 
historycznych- 3000,00 zł 

- zapłacono za warsztaty kulinarne i rękodzieła- 1000,00 zł 

- zakupiono i zamontowano lampy solarne- 17 812,45 

- zapłacono za wyrównanie terenu wokół świetlicy w Tuczkach, zakupiono 
akumulator, klucze, wąż ogrodowy, doniczki i numer na świetlicę wiejską – 
2716,25 zł 

- zakupiono szafki do świetlicy wiejskiej- 3035,00 zł 

 



Lampy solarne 



20. SOŁECTWO ŻABINY: 45 226,39 ZŁ (91,34 %)  
(WYKORZYSTANO: 41 310,53 ZŁ, NIE WYKORZYSTANO:3915,86 ZŁ) 

 
    

- zakupiono paliwo, olej, żyłkę, części do kosiarek– 517,43 zł 

- zakupiono środek chwastobójczy, hak do huśtawek, nogi do ławki, panel 
ogrodzeniowy, cement, pędzle, lakierobejcę, impregnat, żarówki–                      
1113,50 zł 

- zakupiono szafki szkolne skrytkowe-3207,84 zł 

- zakupiono zestaw do grania w koszykówkę-2279,22 zł 

- zakupiono 2 szt. garaży blaszanych oraz beton i deski do wylewki 
podbudowy pod garaż blaszany- 19 193,92 zł 

- zakupiono zestaw do street workout na plac zabaw- 14 998,62 zł 



Zestaw urządzeń do street workout Zestaw do grania w 
koszykówkę 


