Załącznik Nr 9
do Uchwały XXIV/203/17
Rady Gminy Adamów
z dnia 22 grudnia 2017 r.

ŚRODKI STANOWIĄCE FUNDUSZ SOŁECKI
W PODZIALE NA SOŁECTWA NA ROK 2018
Lp

Sołectwo

Kwota

Zadania

1

Adamów

18 935,14

Dz.900rozdz. 90095 §4210- 200,00 zakup materiałów eksploatacyjnych do
kosiarek
Dz.900 rozdz.90095 §4300 -18735,14 wykonanie montażu podłogi w świetlicy
wiejskiej

2

Bliżów

13 688,05

Dz.600 rozdz.60016 §6050-4000,00 wykonanie projektu dokumentacji drogi
gminnej w m. Bliżów
Dz.900 rozdz.90095 §4210 - 200,00 zakup materiałów eksploatacyjnych do
kosiarki,
Dz.900 rozdz.90095 §4300 - 9488,05 wykonanie elewacji budynku w świetlicy
wiejskiej

3

Boża Wola A

11 080,80

Dz.900 rozdz.90015 §6050 - 6800,00 wykonanie dokumentacji na oświetlenie
uliczne przy drodze gminnej w m. Boża Wola A-Dąbrowa
Dz.900 rozdz.90095 §4210 - 4280,80 zakup nagłośnienia do świetlicy
wiejskiej oraz zakup garażu z blachy

4

Boża Wola B

10 722,31

Dz.600 rozdz.60016 §4210 - 5361,31 zakup kruszywa drogowego na drogi
Dz.900 rozdz.90015 §6050 - 5361,00 wykonanie dokumentacji na oświetlenie
uliczne przy drodze gminnej w m. Boża Wola B-Koziarka

5

Bondyrz

28 777,50

Dz.600 rozdz.60016 §4210 - 13477,50 zakup kruszywa drogowego na drogi
.betonów oraz podkładów drewnianych na most
Dz.600 rozdz.60016 §4300 - 4900,00 wznowienie granic drogi gminnej,
odnowienie przystanku autobusowego

Dz.754 Rozdz.75412 §4300 -1600,00 malowanie budynku garażu
Dz.900 rozdz 90015 §6050 - 7000,00 wykonanie dokumentacji na oświetlenie
uliczne przy drodze gminnej w m. Bondyrz
Dz.900 rozdz.90095 §4210 - 800,00 zakup materiałów eksploatacyjnych do
kosiarek,zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej,
Dz.900 rozdz. 90095 § 4 3 0 0 - 1000,00 montaż śmietników na przestankach
autobusowych
6

Feliksówka

14 274,68

Dz.600 rozdz.60016 §4210 - 6000,00 zakup kruszywa drogowego oraz żużlu
Dz.900 rozdz. 90095 §4210 - 3074,68 zakup materiałów eksploatacyjnych do
kosy i piły,zakup wyposażenia do świetlicy oraz zakup materiałów do remontu
świetlicy
Dz 900 Rozdz 90095 §4300 - 5200,00 wykonanie remontu świetlicy wiejskiej

7

Jacnia

23 139,33

Dz.600 rozdz. 60016 §4210 - 3139,33 zakup kruszywa drogowego
Dz.900 rozdz. 90095 §4210 - 20000,00 zakup doposażenia świetlicy wiejskiej,
zakup śmietników na przystanki autobusowe, zakup kosy spalinowej oraz
materiałów eksploatacyjnych

8

Potoczek

12 971,06

Dz.600 rozdz.60016 §4210 - 600,00 zakup kruszywa na drogi
Dz.754 rozdz.75412 §4210-2171,00 zakup materiałów na utwardzenie drogi
dojazdowej do OSP
dz 900 Rozdz 90015 §6050- 10000,00 wykonanie projektu oświetlenia
ulicznego przy drodze powiatowej w m. Potoczek
Dz.900 rozdz.90095 §4210 - 200,06 zakup materiałów eksploatacyjnych do
kosiarek

9

Rachodoszcze

15 839,03

Dz.900 rozdz.90015 §6050 - 15839,03 wykonanie oświetlenia ulicznego przy
drodze powiatowej nr 3258L w kierunku Majdanu Ruszowskiego

10

Suchowola A

24 019,27

Dz.600 rozdz.60016 §4210 - 2000,00 zakup kruszywa drogowego na drogi
Dz.900 rozdz.90015 §6050 - 3000,00 wykonanie projektu oświetlenia
ulicznego przy drodze gminnej w m. Suchowola A /doły/
Dz. 900 rozdz. 90015 §6050 - 5000,00 wykonanie projektu oświetlenia
ulicznego przy drodze powiatowej Suchowola A w kierunku Adamowa
Dz.900 rozdz.90015 §6050-2500,00 wykonanie projektu oświetlenia
ulicznego przy drodze gminnej w m. Suchowola A/ulica/

Dz.900 rozdz.90095 § 4 2 1 0 - 4219.27 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
w zaplecze kuchenne oraz krzesełka
Dz. 900 rozdz. 90095 §4300 - 4300,00 wykonanie zadaszenia przy świetlicy
wiejskiej oraz wykonanie tablic informacyjnych numerów domów
Dz.92! rozdz.92195 § 4 3 0 0 - 3 000.00 organizacja spotkania integracyjnego
„Dni Suchowoli"
11

Suchowola B

21 020.94

Dz.600 rozdz.60016 §4210 - 12000.00 zakup klińca na drogi
Dz.900 rozdz.90095 §4300 - 6020.94 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
i wewnętrznej oraz montaż instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej
Dz.921 rozdz. 92195 §4300-3000,00 współfinansowanie wydarzenia
kulturalno - integracyjnego ..Dni Suchowoli"

12

Suchowola - Kolonia

18 511.46

Dz.600 rozdz.60016 §4210 - 5000.00 zakup żużlu na drogi gminne
Dz.900 rozdz.90095 § 4 2 1 0 - 13511.46 zakup wyposażenia świetlicy, zakup
materiałów eksploatacyjnych do kosy oraz zakup materiałów remontowych do
świetlicy wiejskiej

13

Szewnia Górna

14 079.14

Dz.600 rozdz.60016 §4210 - 13079.14 zakup kruszywa drogowego
Dz.900 rozdz. 90095 § 4 3 0 0 - 1000.00 wykonanie tablic informacyjnych
numerów domów

14

Szewnia Dolna

1 8 544.05

Dz.600 rozdz.60016 §4300 - 700.00 odnowienie przystanków
Dz.900 rozdz.90095 §4210 - 16844.05 zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
Dz 900 rozdz.90095 §4300 - 1000.00 koszenie traw przy świetlicy wiejskiej

15

Trzepieciny

9 679,41

Dz.900 rozdz.90015 §6050 - 9 679.41 wykonanie oświetlenia ulicznego przy
drodze gminnej w m. Trzepieciny

255 282,17
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