
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE LASZKI W ROKU 2021

Sołectwo Plan FS 2021 Wykonanie Środki niewykorzystane

1 Bobrówka 29 816,11 24 690,60 5 125,51

2 Bukowina 18 218,42 18 211,50 6,92

3 Charytany 25 250,09 24 106,65 1 143,44

4 Czerniawka 16 209,37 14 536,54 1 672,83

5 Korzenica 29 724,79 27 821,27 1 903,52

6 Laszki 45 660,20 44 722,42 937,78

7 Miękisz Nowy 38 765,51 37 994,76 770,75

8 Miękisz Stary 33 103,65 24 600,24 8 503,41

9 Tuchla 24 199,91 23 494,02 705,89

10 Wietlin 45 660,00 45 294,75 365,25

11 Wietlin Osada 15 159,19 14 970,42 188,77

12 Wietlin Pierwszy 15 341,83 15 271,80 70,03

13 Wietlin Trzeci 23 743,30 23 271,60 471,70

14 Wysocko 38 126,27 37 828,14 298,13

398 978,64 376 814,71 22 163,93

Procent wykorzystania 94%

Lp Nazwa zadania kwota

1
Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

przy drodze gminnej Bobrówka – Kąty
16 875,60

2

Zakup materiałów na budowę 

ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w 

m. Bobrówka (prace zostaną 

wykonane przez pracowników 

gospodarczych UG)

7 815,00

24 690,60

1
Zakup kosiarki (traktorka) na małe 

boisko do gier w m. Bukowina
11 499,00

3
Zakup kosy spalinowej na małe 

boisko do gier w m. Bukowina
2 500,00

4

Zakup blaszanego garażu z 

przeznaczeniem na budynek 

gospodarczy oraz zakup materiałów 

na wykonanie płyty betonowej pod 

blaszany garaż na małym boisku do 

gier w m. Bukowina (prace zostaną 

wykonane przez pracowników 

gospodarczych UG)

4 212,50

18 211,50

PODSUMOWANIE:

Razem:

razem:

razem:

Efekty rzeczowe

SOŁECTWO BOBRÓWKA

Dokumentacja techniczna – 3 kpl. Roboty budowlane:   

słupy oświetleniowe wys. 10 m – 4 szt., linia 

napowietrzna oświetlenia ulicznego – 159 m, wysięgniki 

– 4 szt., oprawy ze źródłami światła LED 60 W – 4 szt., 

Uziemienie – 2 szt., Badania i pomiary – 2 kpl. 

Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą – 1 kpl.  

Ogrodzenie betonowe typu WZ11(wymiary kompletu 

wysokośc 1,5m, długośc 2m, ilość 56 sztuk), oraz słupy 

betonowe zamykające ilość 2 sztuki. Długość ogrodzenia 

115 mb.

SOŁECTWO BUKOWINA

Traktorek kosiarka Stiga ESTATE 2298HW

Podkaszarka Stihl FS 240

Garaż blaszany o wymiarach3,5x5x(2,35 i 2,15) z 

przeznaczeniem na budynek gospodarczy na małym 

boisku do gier oraz zakup materiałów na wykonanie 

płyty betonowej pod garaż w miejscowości Bukowina

Opracowanie: Maria Bara - Urząd Gminy Laszki  14-01-2022 1



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE LASZKI W ROKU 2021

1

Zakup wraz z montażem systemu 

monitoringu do świetlicy wiejskiej w 

m. Charytany

8 861,99

2

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i 

materiałów montażowych na boisko 

sportowe w Charytanach (montaż 

przez pracowników gospodarczych 

gminy)

9 995,04

3

Zakup blaszanego garażu z 

przeznaczeniem na budynek 

gospodarczy oraz zakup materiałów 

na wykonanie płyty fundamentowej 

pod blaszany garaż przy świetlicy 

wiejskiej w Charytanach

5 249,62

24 106,65

1

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 

oraz materiałów montażowych przy 

świetlicy wiejskiej w m. Czerniawka 

(montaż przez pracowników 

gospodarczych gminy)

7 995,06

2

Zakup materiałów na budowę płyty 

odbojowej wokół świetlicy wiejskiej w 

m. Czerniawka (prace zostaną 

wykonane przez pracowników 

gospodarczych UG)

6 541,48

14 536,54

1

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

przy drodze gminnej Korzenica – 

Kobyluchy 

22 101,77

razem:

razem:

SOŁECTWO CHARYTANY

Kamera IP 4 Mpx  – 7 szt., Kamera IP 4 Mpx  – 1 szt., 

dysk twardy 4TB do rejestratora – 1 szt., 16-kanałowy 

rejestrator IP, 8Mpx, 64Mb/s, H.265 – 1 szt., obudowa do 

modułów zasilania, wewnętrzna – 1 szt., zasilacz 

buforowy 12v/6A – 2 szt. moduł podwyższający napięcie 

50W – 2 szt., switch PoE 4x48V – 2 szt., przetwornica 

impulsowa 12v dc – 2 szt. akumulator bezobsługowy 18 

Ah/12V – 2 szt., monitor o rozdzielczości minimum 22” – 

1 szt.

Drabinka na słupie plus biegacz – szt. 1, wyciąg górny i 

krzesełko na słupie – szt. 1, prasa nożna i wioślarz – szt. 

1, prostownik pleców i orbitek – szt. 1

Garaż blaszany 3,5x5x(2,35 i 2,15) ( drzwi 

dwuskrzydłowe, kolor drewno podobny złoty dąb, profil 

konstrukcji zamknięty lakierowany) – szt.1 wraz z plytą 

betonową o wymiarach 3,7mx5,2mx0,15m pod garaż 

blaszany.

SOŁECTWO CZERNIAWKA

orbitrek i biegacz na słupie – szt. 1, wyciąg górny i 

krzesełko na słupie – szt. 1, prasa nożna i wioślarz – szt. 

1

Płyta odbojową wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Czerniawka o powierzchni 79,92 m2. 

SOŁECTWO KORZENICA

Dokumentacja techniczna – 3 kpl. roboty budowlane: 

stawianie i montaż słupów oświetleniowych – 5 szt., 

układanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego – 

202m, montaż wysięgników – 5 szt., montaż opraw ze 

źródłami światła LED 60 W – 5 szt., przyłącz kablowy – 

6m., szafa oświetleniowa – 1 szt., uziemienie – 2 szt., 

badania i pomiary – 2 kpl., dokumentacja 

powykonawcza wraz z inwentaryzacją powykonawczą – 

1 kpl.  
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2

Rekultywacja działki nr 863/6 w m. 

Korzenica z przeznaczeniem na tereny 

zieleni ( w zakresie usunięcia gruzu, 

wyrównania, obsiania trawą i 

obsadzenie krzewami )

5 719,50

27 821,27

1

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i 

materiałów montażowych przy 

Zespole Boisk Sportowych ORLIK-

2012 w Laszkach (montaż przez 

pracowników gospodarczych gminy)

19 995,36

2
Remont bieżący dróg wewnętrznych 

w m. Laszki
24 727,06

44 722,42

1

Zakup urządzeń placu zabaw i 

materiałów montażowych na plac 

przy świetlicy wiejskiej w m. Miękisz 

Nowy (prace zostaną wykonane przez 

pracowników gospodarczych UG)

29 999,70

2

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i 

materiałów montażowych na boisko 

sportowe w Miękiszu Nowym (montaż 

przez pracowników gospodarczych 

gminy)

7 995,06

37 994,76

1
Zakup wyposażenia dla OSP w 

Miękiszu Starym
2 000,00

2
Zakup wyposażenia remizo-świetlicy 

w m. Miękisz Stary (m.in. zmywarka)
2 000,00

3

Zakup materiałów na przebudowę 

remizo-świetlicy w m. Miękisz Stary 

(m.in. w zakresie wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej, wykonania 

posadzki, sufitu podwieszanego, 

uzupełnienia tynków, wymiany 

instalacji elektrycznej i C.O. (prace 

zostaną wykonane przez 

pracowników gospodarczych UG)  

20 600,24

24 600,24razem:

razem:

Niwelacja terenu przy pomocy koparko-spycharki, 

nawiezienie ziemi, mulczowanie gruntu, obsianie trawą, 

nawożenie nawozami mineralnymi, sadzenie krzewów w 

gruncie w ilosci 40 szt - na pow. 0,25 ha

SOŁECTWO LASZKI

Wyciąg górny i krzesełko na słupie – szt. 1, prasa nożna i 

wioślarz – szt. 1, surfer i motyl – szt.1, prostownik pleców 

i orbitek – szt. 1, drabinka i pajacyk –szt. 1, biegacz i 

poręcze – szt.1, huśtawka wagowa – szt. 1, huśtawka 

wagowa – szt. 1, rower – szt.1

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 

mineralno-bitumiczną, mieszanką mineralno-asfaltową, 

zagęszczenie mechaniczne, w ilości 70 t

SOŁECTWO MIĘKISZ NOWY

zjazd linowy:- nogi wieży wysokiej -4 szt. - nogi wieży 

niskiej -4 szt. - belka pozioma -2 szt. - tyrolka kpl. -1 szt. - 

słupy pionowe – 6 szt. - platforma startowa -1 szt. - 

pochylnia -1 szt. - poręcze -2 szt. - barierki -3 szt. - wraz 

z niezbędnymi elementami zabezpieczającymi

razem:

Wyciąg górny i krzesełko na słupie – szt. 1, prasa nożna i 

wioślarz – szt. 1, orbitrek i biegacz na słupie – szt. 1

SOŁECTWO MIĘKISZ STARY

Pompa zanurzeniowa EVAK 30 1szt., buty gumowe 1szt., 

rękawice techniczne 5 szt.

Zmywarka do naczyń Bosch SMS2HVJ72E

razem:

Okna PCV  (pakiet 3-szybowy, profil Eko Sun 83) 

wys.1500x szer. 2100 mm, wys.1450x szer. 1570 mm,  

Drzwi aluminiowe wys.2100x szer. 1500 mm ( szyba 

bezpieczna, profil ALUPROF S.A), Materialy instalacyjne 

elektryczne (Lampy 8 szt., Kable 100 mb, Puszki, gniazda, 

włączniki, rozdzielnica wraz z wyłącznikami)   

Opracowanie: Maria Bara - Urząd Gminy Laszki  14-01-2022 3



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE LASZKI W ROKU 2021

1
Zakup traktorka do koszenia boiska 

sportowego w Tuchli
11 499,00

2

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i 

materiałów montażowych na boisko 

sportowe w Tuchli (montaż przez 

pracowników gospodarczych gminy

6 995,07

3

Zakup urządzeń placu zabaw przy 

budynku socjalnym (świetlicy 

wiejskiej) w m. Tuchla Osada (montaż 

przez pracowników gospodarczych 

gminy)

4 999,95

23 494,02

1
Przebudowa drogi gminnej Wietlin – 

Wysock Nr 111576R w m. Wietlin
45 294,75

45 294,75

1

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i 

materiałów montażowych na boisko 

sportowe w Wietlinie Osada (montaż 

przez pracowników gospodarczych 

gminy)

7 995,06

2

Zakup wyposażenia hotelu 

robotniczego (świetlicy wiejskiej) w 

Wietlinie Osada (m.in. zmywarka, 

zestaw garnków, statywy do 

mikrofonów)

1 999,00

3

Remont hotelu robotniczego 

(świetlicy wiejskiej) w m. Wietlin 

Osada (m.in. w zakresie uzupełnienia 

tynków i malowania ścian)

4 976,36

14 970,42

Wypełnienie dziur i bruzd w ścianach 10 m2, Wykonanie 

tynków zwykłych cem-wap. na ścianach - 86 m2,  

Wykonanie tynków zwykłych na stropach 32 m2, 

SOŁECTWO TUCHLA

Kosiarka traktorek MTD LN200H

Wyciąg górny i krzesełko na słupie – szt. 1, biegacz i 

poręcze – szt. 1, wioślarz i orbitek na słupie - szy. 1

jeździec wolnostojący - szt.1

Skałka z tunelem – szt. 1

SOŁECTWO WIETLIN

Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie - 850   

m2, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 

sortowanym zagęszczenie mechaniczne - 75 m 3, 

nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, gr. 4 

cm 850 m2

razem:

razem:

razem:

SOŁECTWO WIETLIN OSADA

Orbitrek i drabinka na słupie – szt. 1, wioślarz i orbitrek 

na słupie – szt. 1, jeździec wolnostojący – szt. 1

Zmywarka Bosch SMS2HTW72E

Statyw mikrofonowy duży (podłogowy)

Statyw mikrofonowy mały (stołowy)
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1

Przebudowa wjazdu na plac świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Wietlin 

Pierwszy (wykonanie wjazdu z kostki 

brukowej)

5 997,60

2
Remont dróg transportu rolnego w m. 

Wietlin Pierwszy 
9 274,20

15 271,80

1
Remont drogi wewnętrznej w m. 

Wietlin Trzeci – Barnaś (dz. nr. 116/3) 
23 271,60

23 271,60

1

Zakup i montaż urządzeń siłowni 

zewnętrznej przy byłej szkole 

podstawowej (obecnie świetlicy 

wiejskiej) w m. Wysocko (montaż 

przez pracowników  gospodarczych 

gminy)

18 126,00

2
Remont drogi wewnętrznej Wysocko-

Wielgos (dz. nr 372)
19 702,14

37 828,14

376 814,71 100%

P wydatki majątkowe 224 064,41 59%

P wydatki bieżące 152 750,30 41%

SOŁECTWO WYSOCKO

razem:

razem:

SOŁECTWO WIETLIN TRZECI

Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie - 550 

m2, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 

sortowanym zagęszczenie mechaniczne - 22 m 3, 

nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, gr. 4 

cm - 550 m2

SOŁECTWO WIETLIN PIERWSZY

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr 10 cm – 32 

m2, Wykonanie podbudowy betonowej gr. 10 cm – 

32m2, Ustawienie obrzeży trawnikowych 6 x 20 cm – 12 

mb, Ustawienie krawężników najazdowych 12 x 25 – 6 

mb, Ułożenie kostki brukowej typu Nostalite gr. 6 cm – 

32 m2

wyprofilowanie korpusu drogi, wyrównaniu istniejącej 

nawierzchni kruszywem  ( niesortem )

Motyl i biegacz na słupie – szt. 1, wyciąg górny i 

krzesełko na słupie – szt. 1, prasa nożna i wioślarz – szt. 

1, surfer i twister – szt. 1, prostownik pleców i orbitek – 

szt. 1, karuzela platformowa – szt. 1, huśtawka 

pojedyncza z belką metalową atest – sz.1

Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie - 280 

m2, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 

sortowanym zagęszczenie mechaniczne - 47 m 3, 

nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, gr. 4 

cm - 260 m2

Kwota funduszu sołeckiego wykorzystana w 2021 r.

razem:

32%

29%

7%

10%

22%

ŚRODKI FUNDUSZU W PODZIALE ZE WZGLĘDU NA CEL WYKORZYSTANIA

drogi - 122 269,75

świetlice - 108 281,26

OSP - 24 600,24

oświetlenie uliczne - 38 977,37

sport i rekreacja - 82 686,09
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