SOŁECTWO PLICHTÓW
Harmonogram realizacji zadań zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

l.p

nazwa zadania

1

ogrodzenie placu sołeckiego w
Plichtowie (centrum wsi Plichtów)

2

organizacja spotkań i imprez
integracyjnych

3

naprawa i konserwacja mienia
sołeckiego oraz infrastruktury
sołeckiej

4

zakup zabawek dla dzieci oraz
sprzętów do ćwiczeń

wykaz
pracowników do
planowana kwota dokumenty niezbędne do
sporządzenia
środków
realizacji zadania
dokumentów/
nadzoru

dokonanie zgłoszenia R. Juściński

termin / harmonogram
realizacji zadania

wkład własny
sołectwa /
partycypacja

uwagi
sugestie
itp.

luty
wolontariat zakup materiałów do
2 000 zł
wykonanie
wykonania
marzec
rachunki; faktury
M. Lesiak
ogrodzenia
ogrodzenia
czerwiec
Dzień Babci i Dziadka
luty
kwota 554,77 zł
Dzień Dziecka
w ramach
zakup artykułów
czerwiec
zakupionych
spożywczych,
kwota 900 zł
produktów
przemysłowych,
3 354,77 zł
rachunki; faktury
M. Lesiak
sołectwo
drobnych
Dzień Plichtowa
przygotuje
upominków,
Wrzesień
poczęstunek
dyplomów
Kwota 900 zł
spotkanie Wigilijne
grudzień
kwota 1 000 zł
kwiecień
koszenie (placu)
zakup paliwa
październik
w czynie
i akcesoriów do
kwota 300 zł
społecznym
kosy spalinowej
karty paliwowe
600 zł
M. Lesiak
zakup materiałów do
wykonywanie
rachunki; faktury
kwiecień
konserwacji
dobrych napraw,
październik
konserwacji w
naprawy: farby,
kwota 300 zł
czynie społecznym pędzle, rękawice
dokonanie zgłoszenia
luty
4 700 zł
R. Juściński
instalacji urządzeń
marzec

zawarcie umowy na
kupno, montaż
rachunki; faktury

M. Lesiak

5

zakup ławek i stołów dla sołectwa
Plichtów

2 000 zł

rachunki; faktury

M. Lesiak

kwiecień
lipiec

6

zakup lamp

200 zł

M. Lesiak

maj

7

wykaszanie poboczy

1 000 zł

rachunki; faktury
zawarcie umowy na
wykaszanie lub
zlecenia wykaszania

M. Lesiak

kwiecień
wrzesień

8

czyszczenie, pielęgnacja terenu
zielonego na placu sołeckim

1 000 zł

rachunki; faktury

M. Lesiak

maj
wrzesień

zakup stołów i
ławek z
przeznaczeniem na
zewnątrz
zlecenie spółdzielni
socjalnej lub innej
firmie
zakup narzędzi do
wykonanie
pielęgnacji,
drobnych prac – wynajęcie koparki
czyn społeczny
do wyrównania
terenu

