
Załącznik Nr 11       do 

Uchwały Nr…./09 Rady 

Gminy w Siennicy z 

dnia ….2009

Dział Rozdzia § Nazwa Nazwa zadania, Kwota 

przedsięwzięcia /zł/

900 90095 4210 Sołectwo wsi 

Bestwiny

- remont budynku po zlewni mleka z przeznaczeniem go na 

świetlicę wiejska :

7149

wymiana 3 szt. okien

- wymiana drzwi wejściowych

- wymiana instalacji elektrycznej

- wymiana tynku wewnętrznego i wyrównanie posadzki

• zakup piasku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego w roku 2010

•        zakup piasku

•        zakup cementu i wapna

•        zakup żwiru

•        zakup farby emulsyjnej i uporządkowanie terenu

- zamontowanie barierki przy schodach

600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Borówek

- zakup kruszywa na drogę, nawiezienie i wyrównanie 4900

600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Boża Wola

remont drogi gminnej 5120

•        zakup przepustów -6 szt.

•        przywóz żwiru i tłucznia

600 60016 4210 Sołectwo Budy 

Łękawickie

- zakup żwiru lub tłucznia 6024

900 90095 4210 Sołectwo wsi 

Chełst

- utwardzenie powierzchni na działce Pana Sławomira 

Gruby (na podstawie umowy użyczenia nieruchmości) 

5100



- posianie trawy

- zamontowanie ławek

- posadzenie krzewów ozdobnych

900 90095 4210 Sołectwo wsi 

Dąbrowa

- zakup i montaż zestawu rekreacyjnego dla dzieci na 

działce Pani Ireny Bukowińskiej (na podstawie umowy 

użyczenia nieruchomości)

5241

- zakup toalety ogrodowej

900 90095 4210 Sołectwo wsi 

Dłużew

ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyległą 
działką nr nieruchomości 146/2 pow. 0,28 ha, własność 
Gminy Siennica

8273

600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Drożdżówka

- poszerzenie przepustu nad rowem melioracyjnym 5462

Drożdżówka
- poszerzenie drogi na odcinkach dojazdowych   do 

przepustu na drodze gminnej Drożdżówka – Budy 

Wielgoleskie

600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Dzielnik

- modernizacja drogi Drożdżówka - Dzielnik 5321

600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Grzebowilk

- budowa chodnika przy  ul. Mińskiej (wykonanie 

dokumentacji na budowę chodnika ze środków Urzędu 

Gminy)

12992

600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Kąty
- wykonanie chodnika  przez wieś 8213

900 90095 4210 Sołectwo wsi 

Kośminy

zagospodarowanie miejsca spotkań integracyjnych dzieci, 

młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi - zasianie trawy na 

tym terenie, wyłożenie części terenu kostką brukową, 
zamontowanie ławek, posadzenie krzewów- 3 500 zł -na 

działce Pani Porębskiej Małgorzaty 

5622



umowa użyczenia

600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Krzywica

- remont i utwardzenie tłuczniem drogi przez wieś Stawki i 

łącznik Stawki - Krzywica

5663

600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Majdan

- zakup żwiru na drogi 5361

600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Kulki - Ptaki

zakup żwiru na drogi 2921

900 90015 4300 Sołectwo wsi 

Kulki - Ptaki

zamontowanie lamp oświetleniowych na drodze gminnej 2921

600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Lasomin

- zakup tłucznia na utwardzenie dróg 6305

600 60016 4300 Sołectwo wsi 

Łękawica

- wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej przez 

wieś Łękawica

7510

Łękawica wieś Łękawica

801 80195 4210 Sołectwo wsi  

Nowa Pogorzel

zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i gier dla dzieci 

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Pogorzeli 

oraz boisko do piłki nożnej oraz terenu rekreacyjnego dla 

wsi Pogorzel - Nowa Pogorzel nr działki 202, własność 
Gminy Siennica

8634

900 90015 4300 Sołectwo wsi 

Nowe Zalesie

zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego 2420

900 90095 4210 Sołectwo wsi 

Nowe Zalesie

pozostała kwota zostanie przeznaczona na ogrodzenie placu 

wokół budynku po byłej zlewni mleka i urządzenia placu 

zabaw dla dzieci na działce położonej we wsi Nowodwór nr 

działki 258, 259/1, 259/2 (własność Gminy Siennica)

2420

900 90095 4210 Sołectwo wsi 

Nowodwór

 zagospodarowanie działki wiejskiej na plac zabaw dla 

dzieci nr działki 272/8 pow. 0,11 ha (własność Gminy 

Siennica)

4719



600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Nowodzielnik

- zakup żwiru na poprawienie jakości drogi 4759

900 90095 4210 Sołectwo wsi 

Nowy Zglechów

 wymiana wiaty przystankowej własność działki Pana 

Zenona Pieńkowskiego (umowa użyczenia )

8333

•        demontaż starej wiaty przystankowej

•        zakup nowej wiaty wybranej i zaakceptowanej przez 

mieszkańców

•        zrobienie betonowej wysepki przystankowej wraz z 

barierkami oddzielającymi teren prywatny

- zakup odpowiedniego sprzętu koszącego przeznaczonego 

do wykaszania terenu przylegającego do stawu wiejskiego

- zakupienie lub wykonanie elementów kącika zabaw dla - zakupienie lub wykonanie elementów kącika zabaw dla 

dzieci w wyodrębnionej części boiska szkolnego tj. 

huśtawki, piaskownica, ławeczki itp.

801 80195 4210 Sołectwo wsi 

Pogorzel

zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i gier dla dzieci 

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Pogorzeli 

oraz boisko do piłki nożnej oraz terenu rekreacyjnego dla 

wsi Pogorzel - Nowa Pogorzel nr działki 202, własność 
Gminy Siennica

11124

900 90095 4210 Sołectwo wsi 

Siennica I i II

wykonanie na targowisku w Siennicy palcu zabaw dla 

dzieci nr działki 472/1 własność Gminy Siennica

17851

20080

900 90095 4210 Sołectwo wsi 

Siennica (obręb 

Stara Wieś)

ogrodzenie placu zabaw nr działki 237 (własność Gminy 

Siennica)

13293

- zakup piaskownicy



600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Siodło

naprawa dróg dojazdowy do pół (droga gminna) 7952

•        zakup żwiru lub tłucznia

801 80195 4210 Sołectwo wsi 

Starogród i Nowy 

Starogród

przygotowanie terenu (utwardzenie palcu przy szkole) 

działka Nr 248/4, własność Gminy Siennica

10080

- dostarczenie piasku i żwiru 6587

- zakup i ułożenie kostki

- doposażenie placu zabaw

ustawienie ławek i kosza na śmieci 

600 60016 4270 Sołectwo wsi 

Strugi Krzywickie

- remont drogi przez wieś Strugi Krzywickie 5281

Strugi Krzywickie

600 60016 4270 Sołectwo wsi 

Swoboda

- wykonanie remontu na istniejącej drodze asfaltowej 5442

- wykonanie równania na dalszym odcinku drogi żwirowej

600 60016 4210 Sołectwo wsi 

Wojciechówka - 

Julianów

- zwiększenie dowozu żwiru na drogę przez wieś 
Wojciechówka w części zamieszkałej przez sołtysa, tj. od nr 

1 do nr 21 nieruchomości podczas wiosennego równania 

dróg

6024

900 90095 4210 Sołectwo wsi 

Wólka Dłużewska

wykonanie prac remontowych świetlicy wiejskiej: Nr 

działki 185/3, własność Gminy Siennica

7811

•        położenie błazerii na ściany – 4000 zł

•         kasetony styropianowe na sufit- 1000 zł

•        zmiana starej podłogi drewnianej na płytki gresowe – 

3500 zł



900 90095 4210 Sołectwo wsi 

Zalesie

ogrodzenie placu wokół  budynku po byłej zlewni mleka i 

urządzenie palcu zabaw dla dzieci we wsi Nowodwór nr 

działki 258, 259/1, 259/2, własność Gminy Siennica

7550

754 75412 4210 Sołectwo wsi 

Zglechów

- zakup n/w przedmiotów na rzecz OSP 6867

•                    ubrania koszarowe (tkanina bawełniana 

impregnowana niepalnie) 4 cz.-5 szt

•                    kominiarka WUS-1K – 6 szt

•                    ubranie ochronne WUS-5 – 2 szt

•                    buty strażackie (Nowy oficer 6254A) odporne na 

przebicie, porażenie prądem do 1000W, żółto-czarne – 6 

par

• koszulka z napisem :STRAŻ” - 7 szt•                    koszulka z napisem :STRAŻ” - 7 szt

801 80195 4210 Sołectwo wsi 

Żaków

renowacja płyty boiska szkolnego na terenie ZS w Żakowie 

(nawiezienie ziemi, wyrównanie nawierzchni, zakup i 

posianie trawy, zwałowanie terenu) nr działki 170/3, 

własność Gminy Siennica

5000



801 80195 4300 Sołectwo wsi 

Żaków

renowacja płyty boiska szkolnego na terenie ZS w Żakowie 

(nawiezienie ziemi, wyrównanie nawierzchni, zakup i 

posianie trawy, zwałowanie terenu) nr działki 170/3, 

własność Gminy Siennica

5321

900 90015 4300 Sołectwo 

Żakówek

zamontowanie lamp oświetleniowych na drodze gminnej

6064

ogółem 283710










