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PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W ROKU 2018 

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Dział Rozdz Par Nazwa przedsięwzięcia Plan na 2018 

1 2 3 4 5 

SOŁECTWO ALOJZÓW kwota funduszu na 2018 r. – 13 331,06 zł 

921 92109 4210 Infrastruktura kulturalna sołectwa, poprawa funkcjonalności 

istniejącej świetlico-strażnicy gminnej poprzez doposażenie w 

sołectwie Alojzów i poprawę bezpieczeństwa. 

13 331,06 

SOŁECTWO BIAŁKA kwota funduszu na 2018 r. – 26 500,00 zł 

921 92109 4210  

4300 

Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa, doposażenie i  

zwiększenie atrakcyjności świetlicy gminnej  w sołectwie Białka  

10 400,00            

16 100,00 

SOŁECTWO BŁAZINY DOLNE kwota funduszu na 2018 r. – 21 534,78 zł 

010 

 

600 

01095 

 

60016 

6050 

 

4270 

Wykonanie placu zabaw na działce gminnej nr  70 –stworzenie 

miejsca dla spotkań i wypoczynku całej rodziny w Błazinach 

Dolnych 

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie progu 

zwalniającego na drodze gminnej w Błazinach Dolnych  

19 500,00 

 

  2 034,78 

SOŁECTWO BŁAZINY GÓRNE kwota funduszu na 2018 r. – 20 641,33 ZŁ 

921 92109 4210 

 

6050 

Infrastruktura kulturalna sołectwa, poprawa funkcjonalności 

istniejącej świetlicy gminnej w Błazinach Górnych poprzez 

doposażenie   

Zwiększenie funkcjonalności i atrakcyjności świetlicy gminnej w 

Błazinach Górnych poprzez wykonanie klimatyzacji 

  6 841,33 

 

13 800,00 

SOŁECTWO CHWAŁOWICE  kwota funduszu na rok 2018 r. – 25 636,65 zł 

921 

 

926 

 

 

 

 

92109 

 

 92695 

 

 

 

    4210                  

   
4210    

                 

4270 

 

 

Zwiększenie możliwości wykorzystania świetlicy gminnej w 

Chwałowicach , organizowanie wspólnego gotowania i 

przyrządzania potraw przez Koło Gospodyń Wiejskich                                              

Organizacja imprez kulturalno-sportowych obejmujących 

rywalizację między dziećmi a dorosłymi 

Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego- wspólne spędzanie  

czasu wolnego  poprzez utwardzenie działki gminnej nr 450, 

montaż altany ,urządzenie boiska do gry w siatkę ,boiska do gry w 

siatkówkę na działce gminnej nr 450 w Chwałowicach – wspólne 

spędzanie wolnego czasu 

5 000,00   

        
2 636,65 

                     

18 000,00  

  

 

SOŁECTWO FLORENCJA kwota funduszu na rok 2018 r. – 9 082,70 zł 



600 60016 4270 Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy wzdłuż 

drogi gminnej we Florencji 

9 082,70 

SOŁECTWO GAWORZYNA kwota funduszu na 2018 r. – 13 953,66 zł 

921 92109 4210  Infrastruktura kulturalna sołectwa, poprawa funkcjonalności 

istniejącej świetlicy gminnej poprzez doposażenie w sołectwie  

Gaworzyna 

13 953,66 

SOŁECTWO JASIENIEC IŁŻECKI DOLNY kwota funduszu na 2018 r. – 19 776, 84 zł 

600 60016 4210 Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa -zakup  i 

rozsypanie kruszywa na drogę gminną w Jasieńcu Iłżeckim 

Dolnym 

19 776,84 

SOŁECTWO JASIENIEC IŁŻECKI GÓRNY kwota funduszu na 2018 r. – 30 251,24 zł 

801 80101 4240 Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców 

sołectwa, zwiększenie możliwości korzystania  z internetu  

poprzez zakup komputerów do SP w Jasieńcu Iłżeckim Górnym 

30 251,24 

SOŁECTWO JASIENIEC MAZIARZE  kwota funduszu na 2018 r. – 36 600,00 zł 

801 

 

926 

 

 

80101 

 

92695 

 

 

 

4240 

 

4210 

 

 

Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców 

sołectwa, zwiększenie możliwości korzystania  z internetu  

poprzez zakup komputerów do PSP 

Kształtowanie wizerunku i estetyki funkcjonującego boiska 

gminnego , urządzenie miejsca do wspólnych spotkań i organizacji 

imprez  kulturalno -– sportowych poprzez urządzenie miejsca do 

grillowania zakup sprzętu do koszenia murawy,  zakup namiotu i 

urządzeń do ćwiczeń 

    10 000,00 

 

       26 600,00 

SOŁECTWO JEDLANKA NOWA kwota funduszu na 2018 r. – 12 781,70 ZŁ 

921 

 

92109 

 

4210 

 

 

Poprawa wizerunku i estetyki istniejącej gminnej świetlicy w 

Jedlance Nowej poprzez zakup materiałów budowlanych remontu 

bieżącego budynku oraz zwiększenie możliwości świetlicy gminnej 

poprzez organizowanie wspólnego gotowania i przyrządzania 

potraw przez Koło Gospodyń Wiejskich. 

 

  12 781,70 

 

   

SOŁECTWO JEDLANKA STARA kwota funduszu na 2018 r. – 16 077,84 zł 

600 60016 4270 Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa poprzez nasadzenie 

drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności 

publicznej wokół gminnej świetlicy 

   16 077,84 

SOŁECTWO KAJETANÓW kwota funduszu na 2018 r. – 12 232,34 zł 

921 92109 4210 Infrastruktura kulturalna sołectwa, poprawa funkcjonalności  

świetlicy gminnej  Kajetanowie – zakup niezbędnego wyposażenia 

    12 232,34 

SOŁECTWO KOLONIA SEREDZICE kwota funduszu na 2018 r. – 17 000,00 zł 

926 

 

 

92109 

 

 

4210 

 

 

Kształtowanie wizerunku i estetyki funkcjonującego gminnego 

boiska poprzez zakup sprzętu do koszenia w sołectwie Kolonia 

Seredzice, urządzenie miejsca do wspólnych spotkań „na świeżym 

powietrzu” , zakup blaszaka urządzenie boiska do siatkówki 

17 000,00 

 

 



SOŁECTWO KRZYŻANOWICE kwota funduszu na 2018 r. – 27 570,00 zł 

921 

 

92109 

 

4210 

   

Infrastruktura kulturalna sołectwa, poprawa funkcjonalności  

świetlicy gminnej  w Krzyżanowicach  – zakup wyposażenia , oraz 

możliwość organizowania akcji na rzecz lokalnej społeczności 

27 570,00 

 

SOŁECTWO KOSZARY kwota funduszu na 2018 r. – 15 565,11 zł 

700 70005 6050 Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa -zakup działki z 

przeznaczeniem na świetlicę gminną w Koszarach 

    15 565,11 

SOŁECTWO MAŁOMIERZYCE kwota funduszu na 2018 r. – 20 289,57 zł 

921 92109 4210 Infrastruktura kulturalna sołectwa, poprawa funkcjonalności  

świetlicy gminnej  doposażenie świetlicy w Małomierzycach                                                           

20 289,57 

SOŁECTWO MAZIARZE STARE kwota funduszu na 2018 r. – 14 063,53 zł 

600 60016 4270 Infrastruktura komunalna sołectwa – remont, utwardzenie  drogi 

gruntowej gminnej w Maziarzach Starych 

14 063,53 

SOŁECTWO PAKOSŁAW  kwota funduszu na 2018 r. – 36 623,00 zł 

700 

 

600 

 

754 

70005 

 

60016 

 

75412 

6050 

 

4210   

   

6050 

Poprawa infrastruktury komunalnej - wykonanie dokumentacji 

budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w Pakosławiu 

Poprawa infrastruktury komunalnej poprzez utwardzenie placu 

gminnego pod parking w Pakosławiu  

Poprawa infrastruktury komunalnej poprzez  wymianę ogrodzenia 

placu strażackiego w Pakosławiu, poprawa bezpieczeństwa 

  3 000,00 

 

17 000,00 

 

16 623,00 

SOŁECTWO PASTWISKA kwota funduszu na 2018 r. – 13 111,31 zł 

600 

 

60016 

 

4270 

4210 

Poprawa infrastruktury sołectwa i bezpieczeństwa mieszkańców 

poprzez utwardzenie drogi gminnej i zakup tablic informacyjnych 

ułatwiających dojazd 

11 611,31 

  1 500,00 

SOŁECTWO PIEŃKI  kwota funduszu na 2018 r. – 9 412,31 zł 

900 90015 6050 Poprawa infrastruktury komunalnej budowa punktów 

oświetleniowych do drogi publicznej w Pieńkach 

  9 412,31 

SOŁECYWO PIŁATKA  kwota funduszu na 2018 r. – 14 759,00 zł 

926 

 

92695 

 

4210             

         

Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa , pielęgnacja terenu 

boiska gminnego poprzez  zakup traktorka kosiarki, zakup 

bramek, blaszaka i stojaków na rowery. 

 

14 759,00   

 

SOŁECTWO PŁUDNICA  kwota funduszu na 2018 r. – 11 900,00 zł 

921  92109 4210 Infrastruktura kulturalna sołectwa, poprawa funkcjonalności  

świetlicy gminnej w Płudnicy, umożliwienie działalności koła 

gospodyń wiejskich 

11 900,00 

SOŁECTWO PRĘDOCIN KOLONIA kwota funduszu na 2018 r. – 14 026,91 zł 

921 92109 4270 Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa poprzez 

zagospodarowanie placu wokół gminnej świetlicy w Prędocinie 

14 026,91 

SOŁECTWO PRĘDOCIN kwota funduszu na 2018 r. – 13 367,68 zł 



921 92109 4270 Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa poprzez 

zagospodarowanie placu wokół świetlicy w Prędocinie 

13 367,68 

SOŁECTWO SEREDZICE  kwota funduszu na 2018 r. – 35 000,00  zł 

754 

 

921 

75412 

 

92109 

4210 

 

4210 

Poprawa bezpieczeństwa -zakup sprzętu strażackiego dla OSP 

Seredzice 

Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa , pielęgnacja terenu 

zieleni- wyposażenia i kosiarki do świetlicy gminnej w 

Seredzicach, promocja sołectwa, wydanie folderu, doposażenie 

budynku szkoły w związku z jubileuszem szkoły i nadaniem 

imienia oraz organizacją festynu , konkursu dla mieszkańców o 

tematyce historycznej. 

10 000,00 

 

25 000,00 

SOŁECTWO STAROSIEDLICE kwota funduszu na 2018 r. – 17 390,00 zł 

921 92109 4210 Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa, doposażenie i 

zwiększenie atrakcyjności świetlicy gminnej   w Starosiedlicach 

17 390,00 

SOŁECTWO WALENTYNÓW kwota funduszu na 2018 r. – 14 500,00 zł 

921 

 

92109 

 

4210 

 

 

Kształtowanie wizerunku i estetyki gminnej świetlicy w 

Walentynowie - zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz zakup i 

montaż  siłowni na placu gminnym przy świetlicy gminnej. 

  14 500,00 

 

OGÓŁEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 r. – 532 978,56 zł 


