
Fundusz na 2018: Wykorzystanie:
23 513,14 zł 0,00 zł

0,00%
Lp. Nazwa Opis Koszt

1 Spotkania z kulturą Zakup biletów na koncert i do teatru dla 

mieszkańców 1 800,00 zł

2 Nekielskowski Rajd Turystyczny - rajd pieszo-

rowerowy po okolicznych lasach

Rajd pieszo-rowerowy po okolicznych lasach, 

zakończony na terenie schroniska biesiadą przy 

ognisku; zakup drewna i artykułów spożywczych
250,00 zł

3 Festyn Dzień Dziecka Festyn rodzinny, animowane zabawy i gry dla 

dzieci, koszt wynagrodzenia animatorów, zakup 

owoców i napojów oraz nagród w konkursach           
1 200,00 zł

4 Sprzątanie świetlicy Srodki na wynagrodzenie osoby sprzątającej, 

trzykrotnie w roku 300,00 zł

5 Farba do pomalowania wiat przystankowych 

ul JPII przy Wiczej i Nekielska przy ABC

Zakup farby do pomalowania konstrukcji wiat 

przystankowych przy ul. JP II oraz Nekielskiej przy 

sklepie ABC
120,00 zł

6 Pomoce dydaktyczne, plastyczne, środki 

czystości do świetlicy

Zakup materiałów plastycznych                                 i 

dekoracyjnych dla dzieci korzystających ze 

świetlicy; zakup materiałów eksploatacyjnych 

oraz środków czystości

800,00 zł

7 Oświetlenie Kwiatowa 100mb + 1 słup z 

oprawą

Koszt wykonania sieci oraz jednego słupa z 

oprawą 6 000,00 zł

8 Projekt oświetlenia Kwiatowa, kontynuacja 

Kwiatowa do końca miejscowości

Koszt opracowania dokumentacji projektowej
3 000,00 zł

9 Spływ kajakowy Koszt wynajmu kajaków, transport uczestników 

oraz poczęstunek 1 500,00 zł

10 Naprawa dróg gminnych na terenie Nekielki Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków w 

drogach gruntowych 23 513,14 zł

11 Oświetlenie wiaty przy schronisku Montaż instalacji elektrycznej oraz opraw 

oświetleniowych- wiata na terenie schroniska 2 000,00 zł

12 Organizacja imprezy gwiazdkowej Zakup usługi teatru dla dzieci, zakup owoców i 

artykułów spożywczych oraz gazu do ogrzania 

Kościółka
1 450,00 zł

13 Rozbuowa placu zabaw - urządzenie                                                                                                                      linoweZakup i montaż kolejnego urządzenia na placu 

zabaw przy schronisku 7 500,00 zł

14 Wykonanie jednego przęsła oświetlenia ul. 

Wrzosowej

Zakup i montaż jednego słupa z oprawą
5 000,00 zł


