
Inwestycje i remonty finansowane z funduszu sołeckiego: 

 

Lp. 
Nazwa 
Sołectwa 

Nazwa zadania, 
przedsięwzięcia 

Zakres zadania,  
przedsięwzięcia 

PLAN   
WYDATKÓW 

REALIZACJA WYDATKI 

1 Borowa   28 764,00  25 999,69 

1.1  

Budowa placu na 
terenie przy 
świetlicy wiejskiej 
w Borowej 

 
Rekultywacja oraz 
wyrównanie terenu placu 
zabaw przy świetlicy wiejskiej, 
zasianie trawy, przycięcie 
roślin, wyczyszczenie kostki 
brukowej, doposażenie terenu 
placu zabaw w nowe zabawki 
oraz w elementy do spotkań 
integracyjnych takich jak grill, 
ławki, zadaszenie 

17 000,00 Wykonane 16 999,69 zł 

1.2  
Malowanie ściany 
frontowej w garażu 
OSP w Borowej 

Remont garażu poprzez 
malowanie ściany frontowej w 
garażu 

2 764,00 

Zawarta umowa na 
wykonanie robót na kwotę 
2764.-zł, roboty w trakcie 
wykonania 

 

1.3  
Wykonanie  placu 
zabaw w Borowej - 
Gizowej 

Wykonanie projektu placu 
zabaw w Borowej - Gizowej i 
zakup części wyposażenia 

6 000,00 Wykonane 

 
 
 
 
6 000,00 zł 

1.4  
Zakup bramek 
przenośnych na 
stadion w Borowej 

Doposażenie boisk 
sportowych istniejącego 
stadionu poprzez zakup 
bramek przenośnych. 

3 000,00 Wykonane 3 000,00 

2 Gliny Małe   24 909,00  24 889,00 

2.1  

Remont budynku 
wiejsko-
strażackiego w 
Glinach Małych 
poprzez wymianę 
drzwi wejściowych, 
montaż żaluzji i 
malowanie Sali 

Remont budynku wiejsko-
strażackiego poprzez 
wymianę 2 szt. zniszczonych 
drzwi wejściowych 
(zewnętrznych) do budynku, 
montaż żaluzji w otworze 
drzwiowym pomiędzy salą 
strażacką i ogólnodostępną, 
malowanie sali związane z 
remontem 

11 000,00 Wykonane 11 000,00 



2.2  

Remont 
pomieszczenia 
kuchni w budynku 
wiejsko-strażackim 
w Glinach Małych 

Remont kuchni w budynku 
wiejsko-strażackim w 
zakresie:     1) budowy pieca 
kuchennego z montażem 
podkowy, bojlera na wodę 
oraz okapu kuchennego;    2) 
wymiany hydrauliki 
(armatury), zakupu i montażu 
zlewozmywaka, korytka 
myjacego i suszarki na 
naczynia; 3) ułożenia płytek i 
malowania ścian związanego 
z remontem; 

12 909,00 Wykonane 12 909,00 

2.3  

Zakup krzeseł do 
świetlicy budynku 
wiejsko-
strażackiego w 
Glinach Małych 

Doposażenie świetlicy 
budynku wiejsko-strażackiego 
poprzez zakup krzeseł; 

1 000,00 Wykonane 980,00 

3 Gliny Wielkie   15 993,00  15 993,00 

3.1  

Remont i 
przebudowa 
ogrodzenia 
budynku wiejsko-
strażackiego 
w Glinach Wielkich 

Remont i przebudowa 
zniszczonego ogrodzenia 
budynku wiejsko-
strażackiego; 

15 993,00 Wykonane 15 993,00 

4 Górki   21 141,00  8 139,58 

4.1  

Remont 
pomieszczeń 
socjalno-
sanitarnych tj. 
łazienki w budynku 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w 
Górkach; 

Remont łazienki w zakresie: 
wymiany i montażu armatury 
łazienki, drzwi, okna oraz 
malowania i ułożenia płytek 
na części ścian; 

5 000,00 Wykonane 5 000,00 

4.2.  

Naprawa drogi 
transportu rolnego 
nr ewid. 581, na 
długości 300 mb w 
Górkach; 

Naprawa drogi transportu 
rolnego nr ewid. 581m, na 
długości 300 mb, poprzez 
utwardzenie kruszywem; 

13 000,00 
W trakcie wykonania -  
Wykonawca - GZGK 
Borowa 

 

4.3  

Remont budynku 
dawnego (starego) 
ośrodka zdrowia w 
Górkach w 
zakresie 
wykonania 
zadaszenie drzwi 
wejściowych i 
malowania 
świetlicy; 

Remont budynku w zakresie 
wykonania zadaszenia nad 
schodami przed drzwiami 
wejściowymi do budynku oraz 
remont pomieszczenia 
świetlicy w zakresie 
malowania; 

3 141,00 Wykonane 3 139,58 

  



5 Łysakówek   14 727,00  14 683,75 

5.1  

Budowa placu 
zabaw wraz z 
urządzeniami w 
Łysakówku 

Budowa placu zabaw wraz z 
urządzeniami w zakresie: 
opracowania dokumentacji 
projektowej, przygotowania 
terenu oraz zakupu i montażu 
urządzeń placu; 

14 727,00 Wykonane 14 683,75 

6 Pławo   22 033,00  22 033,00 

6.1  

Remont drogi w 
Pławie,    nr ewid. 
955, na długości 
125 mb; 

Remont zniszczonej drogi 
tzw. Mały Majdan nr ewid. 
955, na długości 125 mb, 
poprzez pokrycie jej asfaltem; 

22 033,00 

 
Wykonane. 
Zwiększenie o środki z 
budżetu tj.+ 28500,00 zł.  

22 033,00 

7 Sadkowa Góra   28 764,00  28 699,49 

7.1  

Wykonanie  
parkingu przy 
budynku Domu 
Ludowego w 
Sadkowej Górze nr 
42 

Wykonanie   parkingu w 
zakresie utwardzenia gruntu 
poprzez ułożenie kostki 
brukowej; 

13 000,00 Wykonane 12 976,50 

7.2  

Wymiana 2 szt. 
drzwi w 
pomieszczeniach 
socjalnych 
(łazience) budynku 
Domu Ludowego 
w Sadkowej 
Górze; 

Wymiana 2 szt. zniszczonych 
drzwi w pomieszczeniach 
socjalnych (łazience) 
budynku; 

1 764,00 Wykonane 1 746,40 

7.3  

Remont 
pomieszczeń 
budynku remizy 
OSP w Sadkowej 
Górze 

Remont pomieszczeń 
budynku remizy w zakresie: 1) 
remont pomieszczenia 
socjalnego remizy poprzez 
malowanie ścian, sufitów, 
ułożenie płytek ściennych, 
podłogowych, przebudowę 
(wymianę) istniejacego pieca 
grzewczego;  2) remont 
podłogi drewnianej w 
pomieszczeniu świetlicy 
remizy poprzez cyklinowanie, 
malowanie, wymianę części  
desek; 

14 000,00 Wykonane 13 976,59 

  



8 Orłów   13 001,00 

 

9 962,38 

8.1  
Wykonanie wiaty 
przystankowej w 
Orłowie; 

Wykonanie wiaty 
przystankowej tj. wyburzenie 
zniszczonej wiaty istniejącej, 
przygotowanie podłoża i 
postawienie nowej wiaty; 

8 000,00 Wykonane 7 996,38 

8.2  

Doposażenie 
budynku wiejsko-
strażackiego w 
Orłowie poprzez 
zakup drabiny 
aluminiowej; 

Zakup drabiny aluminiowej 
wolnostojacej; 

400,00 Wykonane 365,00 

8.3  

Remont 
elementów 
zagospodarowania 
trerenu przy 
budynku wiejsko-
strażackim 
w Orłowie tj.:  
drzwi do toalet 
zewnętrznych i 
pokrywy betonowej  
szamba; 

Remont elementów 
zagospodarowania terenu 
przy budynku poprzez:                            
1) zakup i montaż 3 szt, drzwi 
do toalet zewnętrznych,                          
2) wymianę tj. zakup i montaż 
pokrywy betonowej na 
istniejącym szambie; 

1 601,00 Wykonane 1 601,00 

8.4  

Zagospodarowanie 
i uporządkowanie 
terenu za 
budynkiem 
wiejsko-strażackim 
w Orłowie; 

Zagospodarowanie i 
uporządkowanie terenu za 
budynkiem, poprzez 
nadwiezienie ziemi i 
wyrównanie terenu; 

3 000,00 
Wykonawca GZGK 
Borowa. W trakcie  
realizacji; 

 

9 Surowa   13 807,00  7 129,01 

9.1  

Doposażenie 
pomieszczeń 
socjalno-
sanitarnych 
obiektu remizy w 
Surowej, poprzez 
zakup kuchenki 
gazowej i suszarki 
do naczyń; 

Zakup kuchenki gazowej i 
suszarki do naczyń do 
pomieszczeń socjalno-
sanitarnych remizy; 

2 700,00 Wykonane 2 699,01 

9.2  
Zakup kosy 
(podkaszarki) 
spalinowej 

Zakup kosy (podkaszarki) 
spalinowej dla wykaszania 
trawy na terenie wokół obiektu 
remizy; 

2 000,00 Wykonano 1 930,00 

9.3  

Wymiana drzwi do 
pomieszczenia 
Ośrodka Tradycji i 
Kultury Ziemi 
Mieleckiej w 
Surowej; 

Wymiana zniszczonych drzwi 
tj. zakup i montaż nowych 
drzwi do pomieszczenia 
Ośrodka Tradycji i Kultury 
Ziemi Mieleckiej w Surowej; 

2 500,00 Wykonano 2 500,00 

9.4  

Naprawa dróg  w 
Surowej, o 
długości 250 mb, 
nr działek 335, 
369; 

Naprawa dróg do pól i posesji, 
poprzez utwardzenie 
kamieniem, o długości 250 
mb; 

6 607,00 
Wykonawca GZGK 
Borowa. W trakcie 
wykonania. 

 



10 Wola Pławska   12 656,00  12 656,00 

10.1.  

Wykonanie 
oświetlenia 
ulicznego w Woli 
Pławskiej - droga 
nr ew. 408 i 302 

Wykonanie oświetlenia 
ulicznego w Woli Pławskiej - 
część drogi nr ew. 408 do pól, 
Ośrodka ERW i terenów 
rekreacyjno-sportowych oraz 
część drogi nr ew. 302 do 
budynków mieszkalnych i pól 
tzw. Majdan; 

12 656,00 Wykonane 12 656,00 

 Razem Fundusz Sołecki  195 795,00  170 184,90 

 Zawarte umowy – roboty w trakcie wykonania   2 764,00 

 Do wykonania – DROGI – Surowa, Górki,+ teren przy OSP Orłów   22 607,00 

 RAZEM 195 795,00  195 555,90 

 

 

Dodatkowe wydatki z budżetu – 2017 

 

  

Lp. 
Nazwa 
Sołectwa 

Nazwa zadania, 
przedsięwzięcia 

Zakres zadania,  
przedsięwzięcia 

PLAN   
WYDATKÓW 

REALIZACJA WYDATKI  

1 Borowa     22 755,00 

1.1 
 

 
Remont chodnika 
dla pieszych przy 
drodze gminnej Nr 
103259R Borowa – 
Rynek – Magazyny 
 

 
Remont chodnika dla 
pieszych przy drodze gminnej 
Nr 103259R Borowa – Rynek 
– Magazyny 

  
Wykonane 

 
3 690,00 zł 

1.2  

 
Dokumentacja 
projektowa 
przebudowy 
budynku sportowo-
rekreacyjnego na 
stadionie w 
Borowej 
 

Dokumentacja projektowa 
przebudowy budynku 
sportowo-rekreacyjnego na 
stadionie w Borowej 

 Wykonane 19 065,00 zł 

2 Gliny Małe     2000,00 

  
2.1 

 
 
Remont 
pomieszczenia 
kuchni w budynku 
wiejsko-strażackim 
w Glinach Małych 

 
Remont kuchni w budynku 
wiejsko-strażackim w 
zakresie:  ułożenie płytek 
ścienny i podłogowych; 

 
 
Wykonane 

 
2000,00 zł 



3 Gliny Wielkie     3 043,00 

3.1  

Wykonanie 
posadzki pod 
zadaszeniem przy 
budynku wiejsko-
strażackim w 
Glinach Wielkich 

Wykonanie posadzki pod 
zadaszeniem przy budynku 
wiejsko-strażackim w Glinach 
Wielkich 

 Wykonane 3 043,00 zł 

4 Górki     8 443,99 

4.1  

Remont rynien na 
budynku Sali 
gimnastycznej 
szkoły w Górkach 

Remont rynien na budynku 
Sali gimnastycznej szkoły w 
Górkach 

 Wykonane 4 443,99 zł 

4.2.  

Remont podjazdu 
dla osób 
niepełnosprawnych 
przy Ośrodku 
Zdrowia w 
Górkach 

Remont podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przy 
Ośrodku Zdrowia w Górkach 

 Wykonane 1 200,00 zł 

4.3  

Remont budynku 
dawnego (starego) 
ośrodka zdrowia w 
Górkach w 
zakresie 
wykonania sufitu 
podwieszanego 
wraz z 
oświetleniem  

Remont budynku dawnego 
(starego) ośrodka zdrowia w 
Górkach w zakresie 
wykonania sufitu 
podwieszanego wraz z 
oświetleniem  

 Wykonane 2 800,00 zł 

5 Łysakówek     922,50 

5.1  

Usunięcie awarii 
instalacji 
elektrycznej w 
budynku „starej 
szkoły” w 
Łysakówku 

Usunięcie awarii instalacji 
elektrycznej w budynku „starej 
szkoły” w Łysakówku 

 

 
 
Wykonane 

922,50 zł 

6 Pławo     2029,00 

6.1  

Przeniesienie 
agregatu 
chłodniczego, 
wykonanie 
obudowy i 
zadaszenia, na 
elewacji budynku 
Domu Ludowego w 
Pławie 

Przeniesienie agregatu 
chłodniczego, wykonanie 
obudowy i zadaszenia, na 
elewacji budynku Domu 
Ludowego w Pławie 

 Wykonane 1 599,00 zł 

6.2.  

Wymiana szyby i 
samodomykacza 
drzwi w budynku 
Domu Ludowego w 
Pławie 

Wymiana szyby i 
samodomykacza drzwi w 
budynku Domu Ludowego w 
Pławie 

 Wykonane 430,00 zł 



 

 

 

7 Sadkowa Góra     4 800,00 

7.1  

 
Wykonanie ścianki 
działowej, 
posadzki, 
malowanie w 
wydzielonym 
pomieszczeniu w 
budynku remizy w 
Sadkowej Górze 

Wykonanie ścianki działowej, 
posadzki, malowanie w 
wydzielonym pomieszczeniu 
w budynku remizy w 
Sadkowej Górze 

 Wykonane 4 800,00 zł 

10 Wola Pławska     300,00 

10.1.  

Opracowanie 
kosztorysu na 
remont kapliczki w 
Woli Pławskiej 

Opracowanie kosztorysu na 
remont kapliczki w Woli 
Pławskiej 

 Wykonane 300,00 zł 

11 

 
 
Place zabaw 

Dofinansowanie 
placów zabaw: 
Borowa – Gizowa, 
Borowa przy 
świetlicy wiejskiej, 
Łysakówek 

Zakup piasku pod urządzenia   

 
 
W trakcie realizacji 

8 000,00 zł 

RAZEM 
 

   
 

52 293,49 zł 


