Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr IX/17
Burmistrza Pyzdr
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie
Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok

Plan
wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2017
Lp.

Sołectwo

1.

Białobrzeg
8.758,00

Klasyfikacja
budżetowa
dz. 600 r. 60016
§ 4210
dz. 600 r. 60016
§ 4300

2.

Ciemierów
11.332,00

3.

Ciemierów
Kolonia
12.242,00

4.

Dłusk
12.996,00

dz. 900 r. 90095
§ 4210
dz. 600 r. 60016
§ 4210
dz. 600 r. 60016
§ 4300
dz. 921 r. 92109
§ 4210
dz. 010 r. 01008
§ 4300
dz. 900 r. 90095
§ 4210
dz. 921 r. 92195
§ 4210
dz. 600 r. 60016
§ 4210
dz. 900 r. 90095
§ 4210
dz. 926 r. 92601
§ 4210
dz. 921 r. 92195
§ 4210

5.

Dolne Grądy
11.269,00

dz. 010 r. 01008
§ 4300
dz. 600 r. 60016
§ 4210
dz. 926 r. 92601

Kwota

Przeznaczenie

6.000,00 Zakup gruzu na drogi gminne
w sołectwie
1.000,00 Zakup usług na bieżące
utrzymanie dróg na terenie
sołectwa
1.758,00 Zakup tablic informacyjnych do
oznaczenia posesji w sołectwie
4.000,00 Zakup gruzu, kruszywa na drogi
gminne w sołectwie
1.332,00 Zakup usług na bieżące
utrzymanie dróg na terenie
sołectwa
6.000,00 Zakup wyposażenia świetlicy
wiejskiej
1.500,00 Konserwacja rowu
melioracyjnego
6.742,00 Zakup tablic informacyjnych do
oznaczenia posesji w sołectwie
4.000,00 Zakup termosów i artykułów w
związku z organizacją imprez
kulturalnych
11.096,00 Zakup materiałów na drogi
gminne w sołectwie
650,00 Zakup materiałów na utrzymanie
placu zabaw
650,00 Zakup materiałów związanych z
bieżącym utrzymaniem boiska
sportowego
600,00 Zakup artykułów związanych z
organizacją imprez (kultywowanie
tradycji lokalnej)
4.000,00 Konserwacja rowu
melioracyjnego
2.000,00 Zakup materiałów na bieżące
utrzymanie dróg gminnych na
terenie sołectwa
4.000,00 Budowa boiska sportowego i
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§ 6050

6.

7.

8.

9.

Górne Grądy
11.238,00

Kruszyny
12.776,00

Ksawerów
10.704,00

Lisewo
21.597,00

dz. 921 r. 92195
§ 4210

1.269,00

dz. 010 r. 01008
§ 4300
dz. 900 r. 90004
§ 4210

7.800,00

dz. 921 r. 92195
§ 4210
dz. 921 r. 92195
§ 4300

1.000,00

dz. 600 r. 60016
§ 4210

5.000,00

dz. 600 r. 60016
§ 4300
dz. 900 r. 90095
§ 6050
dz. 921 r. 92109
§ 4210
dz. 921 r. 92109
§ 4270
dz. 921 r. 92195
§ 4210

276,00

dz. 600 r. 60016
§ 4210
dz. 900 r. 90095
§ 4210
dz. 900 r. 90095
§ 4210
dz. 921 r. 92195
§ 4210
dz. 600 r. 60016
§ 4210

dz. 600 r. 60016
§ 4300
dz. 900 r. 90095
§ 4210
dz. 900 r. 90015
§ 4210
dz. 921 r. 92109
§ 4210

2.000,00

438,00

3.000,00

miejsca rekreacji w m. Dolne
Grądy
Zakup artykułów w związku z
organizacją imprez integracyjnych
w sołectwie
Konserwacja rowu
melioracyjnego
Zakup kosiarki, paliwa do
kosiarki i części wymiennych do
kosiarki
Zakup artykułów na organizację
imprezy i wyjazdu integracyjnego
Zakup usług transportowych na
organizację wyjazdu
integracyjnego
Zakup materiałów w związku z
bieżącym utrzymaniem drogi
gminnej w m. Tłoczyzna
Zakup usług na bieżące
utrzymanie dróg w sołectwie
Budowa altany grillowej

500,00 Zakup płytek podłogowych i
ściennych do świetlicy wiejskiej
1.000,00 Remont świetlicy wiejskiej
3.000,00 Zakup artykułów na organizację
„Ferii z choinką” oraz festynu
„Powitanie lata”
8.804,00 Zakup materiałów, paliwa na
bieżące utrzymanie dróg
gminnych na terenie sołectwa
600,00 Zakup plastikowych krzeseł oraz
desek na ławki na placu zabaw
500,00 Zakup paliwa - wykaszanie placu
zabaw
800,00 Zakup materiałów-organizacja
imprez kulturalnych
14.017,00 Zakup płytek chodnikowych oraz
materiałów na bieżące utrzymanie
dróg gminnych na terenie
sołectwa
1.080,00 Zakup usług – bieżące utrzymanie
dróg gminnych na terenie
sołectwa
1.000,00 Zakup tablic informacyjnych na
oznaczenie posesji w sołectwie
1.000,00 Zakup lampy ulicznej
2.000,00 Zakup wyposażenia sali wiejskiej
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dz. 921 r. 92195
§ 4210
dz. 926 r. 92601
§ 4210
10.

11.

Pietrzyków
Kolonia
11.834,00

Pietrzyków
11.709,00

dz. 600 r. 60016
§ 4210
dz. 600 r. 60016
§ 4300

dz. 900 r. 90004
§ 4210
dz. 921 r. 92109
§ 4210
dz. 921 r. 92195
§ 4210
dz. 926 r. 92605
§ 4210
dz. 600 r. 60016
§ 4210
dz. 600 r. 60016
§ 4300
dz. 900 r. 90004
§ 4210
dz. 921 r. 92109
§ 4210

12.

Rataje
17.830,00

dz. 921 r. 92195
§ 4210
dz. 921 r. 92195
§ 4300
dz. 926 r. 92605
§ 4210
dz. 600 r. 60016
§ 4210
dz. 600 r. 60016
§ 4300
dz. 900 r. 90004
§ 4210
dz. 900 r. 90095
§ 4210
dz. 921 r. 92109
§ 4210
dz. 921 r. 92195

2.000,00 Zakup materiałów w związku z
organizacją imprez kulturalnych
500,00 Zakup paliwa na bieżące
utrzymanie boiska sportowego wykaszanie
4.500,00 Zakup materiału na bieżące
utrzymanie dróg gminnych
1.634,00 Zakup usług związanych z
bieżącym utrzymaniem dróg
gminnych, zakup materiałów na
budowę chodnika na terenie
sołectwa
200,00 Zakup środków chwastobójczych
1.000,00 Zakup opału na świetlicę wiejską
1.500,00 Zakup materiałów – organizacja
imprez kulturalnych
3.000,00 Zakup sprzętu sportowego
3.000,00 Zakup materiałów na bieżące
utrzymanie dróg gminnych
1.000,00 Zakup usług związanych z
bieżącym utrzymaniem dróg
gminnych
700,00 Zakup materiałów – utrzymanie
zieleni w sołectwie
3.600,00 Zakup opału do świetlicy
wiejskiej, zakup materiałów na
bieżące utrzymanie świetlicy
wiejskiej
900,00 Zakup materiałów na organizację
imprez kulturalnych w sołectwie
509,00 Zakup usług – organizacja imprez
kulturalnych na terenie sołectwa
2.000,00 Zakup urządzeń sportowych
8.500,00 Zakup materiałów na bieżące
utrzymanie dróg gminnych na
terenie sołectwa
1.500,00 Zakup usług – bieżące utrzymanie
dróg gminnych na terenie
sołectwa
1.500,00 Zakup paliwa, części zamiennych
do kosiarki oraz środków ochrony
roślin
600,00 Zakup tablicy ogłoszeń na
potrzeby sołectwa
1.500,00 Zakup wyposażenia świetlicy
wiejskiej
2.500,00 Zakup materiałów –organizacja
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13.

Trzcianki
9.480,00

14.

Walga
9.857,00

15.

Wrąbczynkowskie
Holendry
11.332,00

16.

Wrąbczynek
15.884,00

§ 4210
dz. 926 r. 92601
§ 4210
dz. 600 r. 60016
§ 4210
dz. 900 r. 90095
§ 4210
dz. 010 r. 01008
§ 4300
dz. 600 r. 60016
§ 4210
dz. 900 r. 90003
§ 4210
dz. 900 r. 90003
§ 4300
dz. 600 r. 60016
§ 4210

dz. 754 r. 75412
§ 4210

dz. 754 r. 75412
§ 4270
dz. 921 r. 92195
§ 4210
17.

Tarnowa
12.148,00

dz. 921 r. 92109
§ 4210

dz. 921 r. 92109
§ 4270
dz. 921 r. 92195
§ 4210
18.

Ruda Komorska
16.982,00

dz. 600 r. 60016
§ 4210
dz. 921 r. 92195
§ 4210
dz. 921 r. 92195
§ 4300

19.

Zamość
9.260,00

dz. 600 r. 60016
§ 4210
dz. 900 r. 90095

imprez kulturalnych w sołectwie
1.730,00 Zakup jednego elementu siłowni
zewnętrznej
9.000,00 Zakup materiału – bieżące
utrzymanie dróg gminnych
480,00 Zakup tablic informacyjnych do
oznaczenia posesji w sołectwie
4.857,00 Konserwacja rowu
melioracyjnego
2.500,00 Zakup materiałów na bieżące
utrzymanie dróg gminnych na
terenie sołectwa
1.000,00 Zakup materiałów – wycinanie
krzaków
1.500,00 Zakup usług – wywóz korzeni i
krzaków
11.332,00 Zakup materiałów na bieżące
utrzymanie dróg gminnych na
terenie sołectwa
6.884,00 Zakup materiałów na bieżące
utrzymanie Sali OSP we
Wrąbczynku, zakup maski
tlenowej dla OSP we Wrąbczynku
8.000,00 Usługi remontowe na Sali OSP
we Wrąbczynku
1.000,00 Zakup materiałów w związku z
organizacją imprez kulturalnych
na terenie sołectwa
7.500,00 Zakup materiałów – bieżące
utrzymanie świetlicy wiejskiej
(ocieplenie i podłączenie toalety),
zakup węgla do świetlicy
wiejskiej
3.500,00 Zakup usług remontowych –
remont świetlicy wiejskiej
1.148,00 Zakup artykułów-organizacja
imprez kulturalnych
15.000,00 Zakup kostki pozbrukowej na
chodnik w m. Ruda Komorska
782,00 Zakup materiałów- organizacja
imprez kulturalnych dla
mieszkańców sołectwa
1.200,00 Zakup usług-organizacja imprez
kulturalnych dla mieszkańców
sołectwa
9.060,00 Zakup materiału na bieżące
utrzymanie dróg gminnych na
terenie sołectwa
200,00 Zakup farb – malowanie
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20.

Zapowiednia
12.965,00

RAZEM:

§ 4210
dz. 010 r. 01008
§ 4300
dz. 600 r. 60016
§ 4210

przystanku autobusowego
1.960,00 Konserwacja rowu
melioracyjnego
11.005,00 Zakup materiałów na bieżące
utrzymanie dróg gminnych na
terenie sołectwa

252.193,00
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