
SPRAWOZDANIE 

wójta Gminy Lipno

z wykonania budżetuz wykonania budżetu

za 2016 r.



Dochody
30 920 787,22 zł
106,75% planu

Dochód bieżacy: 29 527 907,54 zł 
Dochód majątkowy:1 392 879,68 zł
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Wydatki
28 203 828,51 zł

96,40% planu
Wydatki majątkowe: 2 383 460,55 zł  

Wydatki bieżące: 25 820 367,96 zł
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Nadwyżka

2 716 958,71 zł
Wyniki budżetu na przestrzeni lat 2011 – 2016
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Przychody: 2 535 286,46 zł  - 160,79% planu

Rozchody: 1 285 511,70 zł – 99,96% planu

spłaty rat i pożyczek w latach 2012-2016

rok 2016 – 1 285 511,70 zł
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Zadłużenie Gminy

Rok Zadłużenie

2012 7 607 828,53 zł

2013 7 870 010,08 zł

2014 7 136 758,15 zł

2015 6 144 827,96 zł

2016 4 859 316,26 zł
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Struktura dochodów

48,23%
30,21%

Dochody własne

21,56%

Dochody własne

Subwencje ogólne

Dotacje celowe, śr.unijne



Dochody w latach 2015 - 2016
2016 rok 2015 rok

1. Dochody 30 920 787,22 zł 24 934 882,44 zł

1.1. Dochody własne 14 913 304,87 zł 14 525 416,54 zł

W tym: *Podatek od nieruchomości 4 770 457,12 zł 5 020 406,44 zł

* Udział w podatku doch. od os. fiz. (PIT) 4 695 495,00 zł 4 378 335,00 zł

* Kary i odszkodowania 1 927 511,80 zł 826 916,50 zł

* Opłata adiacencka, planistyczna i pas drogowy 400 515,36 zł 763 033,10 zł

* Podatek rolny 667 534,84 zł 740 259,90 zł

* Udział w podatku doch. od os. prawnych (CIT) 595 021,86 zł 731 724,89 zł

1.2. Subwencje 6 665 103,00 zł 6 252 389,00 zł

W tym: * oświatowa 5 860 614,00 zł 5 484 634,00 zł

1.3. Dotacje 9 342 379,35 zł 4 157 076,90 zł

W tym: * dotacje na zadania zlecone 8 167 788,64 zł 2 824 059,55 zł

* środki unijne 152 495,81 zł 501 748,34 zł



Struktura wydatków wg działów w 2016 r.

zł10 605 724,10 

zł1 135 435,78 

zł1 892 996,47 
zł2 588 492,69 

zł1 296 709,90 

Oświata i wychowanie

Pomoc społeczna

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, sport

Pozostałe działy

zł8 713 159,88 

zł1 151 021,10 

zł820 288,53 

Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Administracja publiczna

Gosp. kom. Ochrona środ.



Struktura wydatków

56,82%

8,45%

34,72% Pozostałe wydatki 
bieżące

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i Wynagrodzenia i 
składki od nich nal.

2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

wydatki majątkowe 3 119 960 zł 1 728 546 zł 2 499 719,23 zł 2 383 460,55 zł

% udział 

w wydatkach ogółem

13,71% 8,03% 10,83 8,45%



Wykonanie budżetu w latach 2014-2016

w przeliczeniu na jednego mieszkańca

2014 rok 2015 rok 2016 rok

DOCHODY
3 145 zł 3 413 zł 4 024 zł

WYDATKIWYDATKI
2 946 zł 3 159 zł 3 670 zł

NADWYŻKA
199 zł 254 zł 354 zł



Sprawozdanie finansowe

• Za rok 2016 sporządzono bilans wykonania budżetu, łączny 

bilans jednostki budżetowej, łączny rachunek zysków i strat 

oraz łączne zestawienie zmian w funduszu.

• Jednostki, których sprawozdania składają się na sprawozdania 

łączne to: Urząd Gminy Lipno, Szkoły Podstawowe w 

Goniembicach, Lipnie i Wilkowicach, Gimnazjum, Przedszkole, Goniembicach, Lipnie i Wilkowicach, Gimnazjum, Przedszkole, 

Zespół Ekonomiczny Szkół, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej.

• W sprawozdaniach została zachowana równowaga finansowa.

• Na dzień 31.12.2016 r. Gmina nie miała zobowiązań 

wymagalnych.

• Zachowane zostały wskaźniki oraz relacje finansowe 

wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych.



INWESTYCJE

Gminy LipnoGminy Lipno

przeprowadzone w 2016 r.



Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 
na terenie Gminy

Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy, 

całkowita długość L=1.946,23 m
- przecisk w Smyczynie, dz. nr 68, 390,  L = 18,00
- ul. Dworcowa, Wilkowice,  L = 94,00 m 
- Mórkowo, dz. nr 146/4, 155/1, 159, L=143,24 m
- Os. Nowe Mórkowo, dz. nr 402/6, L=82,00 m
- Os. Wierzbowe, Mórkowo, dz. nr 398/43, 398/14, L=181,17- Os. Wierzbowe, Mórkowo, dz. nr 398/43, 398/14, L=181,17
- ul. Rolna, Wilkowice, L=133,36 m
- ul. Szkolna, Wilkowice, dz. nr 164/1, 194, L=135,88 m
- ul. Jesionowa, Wilkowice dz. nr 884/7, 884/19, 884/34, L= 161,32 m,
- ul. Święciechowska, Wilkowice, dz. nr 442, 219, 888/3, L= 88,21 m,
- ul. Towarowa, Lipno, dz. nr 38, 57/1, 57/12, L= 175,33 m,
- ul. Usługowa, Wilkowice dz. nr 734/28, L= 80,42 m,
- ul. Usługowa, Wilkowice dz. nr 827, 734/8, 734/11, 734/11, 734/17, 734/28,
L= - 141,10 m,



Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy, 

całkowita długość L=1.946,23 m
- ul. Piaskowa, Radomicko, dz. nr 189, L= 278,17 m,
- ul. Okrężna, Wilkowice dz. nr 42/26, L= 234,03 m

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 
na terenie Gminy

Wydatek inwestycyjny 241.789,3 zł brutto.



Wydatek inwestycyjny 93.636,25 zł brutto.

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 
na terenie Gminy

Modernizacja sieci wodociągowych , kanalizacyjnych i przyłączy

Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- ul. Miodowa w Wilkowicach dz. nr 503,488, L=84,19 m
- ul. Błotna w Lipnie, dz. nr 453, L=72,80 m
- Os. Wierzbowe Mórkowo, dz. nr 398/43, 83/1, L=77,26 m

Wydatek inwestycyjny 27.816,63 zł brutto.



Rozbudowa infrastruktury szlaku rowerowego 
w Wilkowicach o siłownię zewnętrzną.



Rozbudowa infrastruktury szlaku rowerowego 
w Wilkowicach o siłownię zewnętrzną.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano następujące urządzenia:
- orbitrek,
- rowerek, 
- biegacz,
- prasa nożna,
- surfer (wahadło),
- wyciskanie w pozycji siedzącej,
- wioślarz,- wioślarz,
- jeździec konny.

Oprócz zamontowania urządzeń sprawnościowych utwardzono również teren 
wokół tych przyrządów.

Wydatek inwestycyjny 22.912,56 zł brutto w tym 18.000,00 zł ze środków
funduszu sołectwa Wilkowice.



Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego 
na zadanie inwestycyjne przebudowy drogi 

powiatowej w miejscowości Górka Duchowna.
Zadanie realizowane przez Powiat Leszczyński. Przedmiotem inwestycji było
wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi
powiatowej Górka Duchowna – Targowisko na długości 0,4 km.

Wydatek inwestycyjny 100.000,00 zł brutto. 



Budowa chodnika w Goniembicach

W ramach inwestycji zostały zakupione materiały budowlane:
- kostka brukowa, szara o grubości 6 cm –11 palet (103,62 m2),
- krawężnik drogowy  o wym. 15x30x100 cm – 10 palet (120 mb).

Wydatek inwestycyjny 6.009,87 zł brutto w tym 5.289,51 zł ze środków 
funduszu sołectwa Goniembice. 



Budowa chodnika w Klonówcu

W ramach inwestycji zostały zakupione materiały budowlane:
- kostka brukowa, szara o grubości 6 cm – 16 palet (153,60 m2),
- kostka brukowa, szara o grubości 8 cm – 32 palet (241,28 m2),
- krawężnik drogowy  o wym. 15x30x100 cm – 7 palet (84mb).
- obrzeże chodnikowe szare o wym. 80x300x1000 mm - 16 palet (320 mb).

Wydatek inwestycyjny 19.820,86 zł brutto w tym 10.000,00 zł ze środków 
funduszu sołectwa Klonówiec. 



Modernizacja chodnika na ul. Okrężnej
i Jackowskiego w Lipnie.

W ramach inwestycji wybudowano chodnik o długości 257 m.

Wydatek inwestycyjny 53.237,50 zł brutto w tym 20.000,00 zł ze środków 
funduszu sołectwa Lipno.



Modernizacja chodnika w Mórkowie.

W ramach inwestycji wybudowano chodnik o długości 870 m, tj. od głównego 
skrzyżowania w kierunku drogi krajowej nr 5. 

Wydatek inwestycyjny 135.015,49 zł brutto.



Modernizacja drogi gminnej w Mórkowie.

Zmodernizowano odcinek drogi od głównego skrzyżowania w kierunku drogi
krajowej nr 5. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową na
odcinku ok. 870 m.

Wydatek inwestycyjny 118.927,91 zł brutto.



Modernizacja pasa drogowego w Targowisku.

W ramach inwestycji wykonano chodnik  na odcinku ok. 200 m, tj. wzdłuż  drogi 
biegnącej od posesji nr 21 w kierunku posesji nr 17.

Wydatek inwestycyjny 43.890,36 zł brutto w tym 8.500,00 zł ze środków 
funduszu sołectwa Targowisko. 



Przebudowa ul. Bocznej w Wilkowicach.

Wybudowano odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Lipową do posesji  nr 12.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej i  utwardzenie 
istniejącej drogi kostką brukową na długości ok. 160 m.

Wydatek inwestycyjny 265.045,79 zł brutto.



Przebudowa nawierzchni ul. Usługowej
w Wilkowicach.

Wykonano przebudowę nawierzchni ul. Usługowej na odcinku od skrzyżowania
z ul. Mórkowską w stronę ul. Dworcowej.
W ramach zadania utwardzono 920 m drogi gruntowej kruszywem kamiennym na
szer. 4 m.

Wydatek inwestycyjny 141.470,10 zł brutto w tym dotacja w kwocie
86.250,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na
dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.



Utwardzenie ul. Słonecznej w Lipnie etap I
- Inicjatywy.

W sierpniu 2015 r. właściciele posesji przy ul. Słonecznej i Wiosennej w Lipnie złożyli
wniosek o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej na
utwardzenie ulicy Słonecznej w Lipnie.
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. W roku 2016 przystąpiono do jego realizacji.
Utwardzano ok. 70 m istniejącej drogi gruntowej.

Wydatek inwestycyjny 61.667,97 zł brutto. W tym grupa Inicjatywna
wniosła wkład własny w kwocie 18.500,00 zł, co stanowi 30% całkowitych
kosztów zadania. Gmina Lipno przeznaczyła środki finansowe w wysokości
43.167,97 zł (70 %).



Utwardzenie ul. Słonecznej w Lipnie etap II

Etap II stanowił kontynuację zadania rozpoczętego w ramach Inicjatywy lokalnej.
Przedmiotem zadania w etapie II było dokończenie utwardzenia drogi na odcinku
ok. 19 m.

Wydatek inwestycyjny 19.356,56 zł brutto.



Zakup wiaty przystankowej w Klonówcu.

Wydatek inwestycyjny 3.899,10 zł brutto.



Modernizacja placu przed remizą strażacką
w Wilkowicach.

W ramach inwestycji wykonano podbudowę betonową i ponownie ułożono
istniejącą kostkę na placu przed remizą strażacką.

Wydatek inwestycyjny 18.809,04 zł brutto.



Termomodernizacja budynków Szkół 
Podstawowych w Wilkowicach, 
Goniembicach, Lipnie (łącznik) 

- dokumentacja.
W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia termomodernizacji budynków szkół. Sporządzono m.in.: audyty
energetyczne, projekty modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, projekty
modernizacji instalacji oświetleniowej, opinie chiropterologiczne i ornitologiczne.
Termomodernizacja szkół w Lipnie (łącznik) i Goniembicach rozpocznie się w roku

Wydatek inwestycyjny 71.362,05 zł brutto.

Termomodernizacja szkół w Lipnie (łącznik) i Goniembicach rozpocznie się w roku
2017 natomiast szkoły w Wilkowicach w roku 2018.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków UE w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przewidywany całej koszt
inwestycji 1 118 546,92 zł. Kwota dofinansowania 605 687,30 zł.



Termomodernizacja budynków Szkół 
Podstawowych w Wilkowicach, 
Goniembicach, Lipnie (łącznik) 

-dokumentacja.
Planowany zakres inwestycji obejmuje między innymi:
Szkoła Podstawowa w Lipnie (łącznik): docieplenie ścian zewnętrznych i dachu,
wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż parapetów, wykonanie nowych
schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych.



Termomodernizacja budynków Szkół 
Podstawowych w Wilkowicach, 
Goniembicach, Lipnie (łącznik) 

-dokumentacja.
Szkoła Podstawowa w Goniembicach: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu,
wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie nowych schodów i pochylni dla osób
niepełnosprawnych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę instalacji
centralnego ogrzewania.



Termomodernizacja budynków Szkół 
Podstawowych w Wilkowicach, 
Goniembicach, Lipnie (łącznik) 

-dokumentacja.
Szkoła Podstawowa w Wilkowicach: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu,
wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie nowych schodów i pochylni dla osób
niepełnosprawnych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę stolarki
okiennej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania.



Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej  im. Wojska Polskiego w Lipnie 

- dokumentacja.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia termomodernizacji budynku szkoły. Termomodernizacja
rozpocznie się w roku 2017 i obejmować będzie m.in.: docieplenie ścian
zewnętrznych i dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, montaż zaworów
termostatycznych, wykonanie nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymianę
oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wydatek inwestycyjny 23.565,00 zł brutto. 

oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków UE w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Przewidywany koszt inwestycji 527.240,07 zł. Kwota dofinansowania 421.388,58 zł.



Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej  im. Wojska Polskiego w Lipnie 

- dokumentacja.



Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Lipnie.

W ramach zadania zakupiono na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipnie
zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią.

Wydatek inwestycyjny 5.900,00 zł brutto.



Docieplenie budynku Przedszkola w Lipnie.

Wydatek inwestycyjny 93.107,66 zł brutto. 



Modernizacja budynku przedszkola 
w Górce Duchownej.

W ramach zdania przewidziano następujące prace do wykonania: 
- wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
- docieplenie stropów i wymianę podłogi na poddaszu,
- przebudowę konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego,
- przebudowę schodów zewnętrznych.

Wydatek inwestycyjny 106.405,54 zł brutto. 



Modernizacja oddziału przedszkolnego 
w Goniembicach.

Zakres prac remontowych obejmował:
- obłożenie ścian płytami gipsowymi,
- szpachlowanie ścian i sufitów gipsem,
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
- ułożenie izolacji z płyt styropianowych,
- wykonanie posadzki betonowej,
- wykonanie posadzki z płytek terakota,
- wykonanie posadzki z wykładziny PVC,- wykonanie posadzki z wykładziny PVC,
- montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
- wymianę instalacji oświetleniowej,
- wykonanie prac instalacyjnych wraz z montażem urządzeń sanitarnych. 
W ramach inwestycji zakupiono również meble kuchenne, garnki i zmywarkę.
Wyposażenie w postaci mebli, niezbędnych pomocy naukowych zostało
sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
„Gmina Lipno stawia na przedszkolaków”.



Modernizacja oddziału przedszkolnego 
w Goniembicach.

Wydatek inwestycyjny 118.312,41 zł brutto.



Modernizacja sali gimnastycznej 
w Gimnazjum w Lipnie.

W ramach zdania przewidziano następujące prace do wykonania: 
- oderwanie listew drewnianych podłogowych,
- montaż płyt MFP,
- montaż wykładziny sportowej,  
- montaż nowych listew podłogowych drewnianych,
- malowanie linii wydzielających boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.

Wydatek inwestycyjny 71.234,04 zł brutto.



Wymiana energochłonnego oświetlenia 
w obiektach publicznych.

W ramach zadania zakupiono lampy typu LED na salę gimnastyczną w Gimnazjum
w Lipnie.

Wydatek inwestycyjny 15.694,80 zł brutto.



Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie, 
ul. Krańcowa.

Wydatek inwestycyjny 28.953,84 zł brutto.



Budowa oświetlenia ulicznego w Żakowie, 
(skrzyżowanie).

Wydatek inwestycyjny 25.123,62 zł brutto.



Dobudowa oświetlenia ulicznego 
w Górce Duchownej.

Wydatek inwestycyjny 15.165,90 zł brutto.



Modernizacja oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania wymieniono 20 opraw oświetlenia drogowego o mowy 120 Wat 
każda na oprawy typu Led o mocy 60 Wat każda.  
Wymieniono oprawy w następujących miejscach:
- Os. Prymasa Tysiąclecia, Lipno – 6 opraw,
- ul. Królowej Jadwigi, Lipno – 2 oprawy,
- Wyciążkowo (huby) – 8 opraw,
- Góra Duchowna – 4 oprawy.

Wydatek inwestycyjny 25.535,00 zł brutto.



Budowa instalacji c.o. w świetlicy 
w Wyciążkowie – dokumentacja.

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową dla
instalacji centralnego ogrzewania, która zakłada ogrzewanie pomieszczeń sali
wiejskiej za pomocą grzejników i pieca gazowego.

Wydatek inwestycyjny 2.940,00 zł brutto.



Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku
– dokumentacja.

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową na 
budowę świetlicy w Gronówku.
W skład dokumentacji projektowo – kosztorysowej wchodzi:
1. projekt architektoniczno – budowlany świetlicy wiejskiej wraz z projektem 

zagospodarowania terenu wokół świetlicy,
2. projekt  budowlano – wykonawczy branży sanitarnej  - instalacje wod – kan, c.o., 

gaz,
3. projekt budowlano – wykonawczy branży elektrycznej,3. projekt budowlano – wykonawczy branży elektrycznej,
4. projekt przyłączy wod – kan,
5. kosztorysy wraz z przedmiarami  dla ww. projektów,
6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla ww. 

projektów,
7. dokumentacja z badań geotechnicznych.



Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku
– dokumentacja.



Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku
– dokumentacja.

Wydatek inwestycyjny 14.698,50 zł brutto.



Ułożenie krawężnika drogowego i obrzeży przy 
świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie.

Wydatek inwestycyjny 8.505,45 zł brutto. 



Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego 
w Żakowie.

W Żakowie przy placu zabaw planuje się budowę kompleksu sportowo-rekreacyjny.
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, zakupiono bramki
i materiał na piłkochwyt.

Wydatek inwestycyjny 15.048,34 zł brutto w tym 6.000,00 zł ze środków 
funduszu sołectwa Żakowo. 



Budowa placu zabaw w Koronowie.

Plac zabaw w Koronowie powstał w 2015 roku. Wówczas zamontowano huśtawkę
wahadłową podwójną, karuzelę, huśtawkę wagową, piaskownicę, sprężynowiec.
W roku 2016 plac wzbogacił się o kolejne urządzenie w postaci zestawu zabawowego
ze zjeżdżalnią.

Wydatek inwestycyjny 10.144,76 zł brutto w tym 10.000,00 zł ze środków 
funduszu sołectwa Koronowo. 



Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie 
narodowym - budowa kompleksu 

sportowo - rekreacyjnego w Wyciążkowie etap 
I.W marcu 2016 roku Gmina Lipno w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje

wielkopolska wieś”, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego wnioski o dofinansowanie następujących projektów: „Dziś na boisku
sportowym jutro na stadionie narodowym – budowa kompleksu sportowo –
rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I” i „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
„boisko sportowe” w Mórkowie”. Z Gminy Lipno dofinansowanie otrzymał projekt

Wydatek inwestycyjny 36.676,54 zł brutto w tym 23.000,00 zł dotacja z budżetu
Województwa Wielkopolskiego oraz 2.000,00 zł ze środków funduszu sołectwa
Wyciążkowo.

„boisko sportowe” w Mórkowie”. Z Gminy Lipno dofinansowanie otrzymał projekt
sołectwa Wyciążkowo.
W ramach zadania: wykonano boisko do siatkówki plażowej i renowację murawy
boiska do piłki nożnej wraz z montażem bramek, zamontowano piłkochwyt,
wykonano górkę saneczkową, posadzono drzewka i posiano trawę. Ponadto
wykonano palenisko z kamieni polnych i uporządkowano istniejącą wiatę oraz
pozostały teren.



Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie 
narodowym - budowa kompleksu 

sportowo - rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I.



Przebudowa linii energetycznej w Radomicku 
- dokumentacja.

W ramach zadania opracowano dokumentację przebudowy linii energetycznej
napowietrznej przebiegającej nad terenem przeznaczonym pod plac zabaw
w miejscowości Radomicko.

Wydatek inwestycyjny 3.198,00 zł brutto. 



Budowa siłowni zewnętrznej na terenie 
sportowo - rekreacyjnym w Górce Duchownej.

Na terenie sąsiadującym z placem zabaw zamontowano dwa urządzenia siłowni
zewnętrznej. tj. orbitrek, wyciskanie w pozycji siedzącej.

Wydatek inwestycyjny 7.389,96 zł brutto – zadanie realizowane ze środków 
funduszu sołectwa Górka Duchowna.



Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej 
w Gronówku – piłkochwyt.

W roku 2015 w centrum miejscowości Gronówko powstał kompleks sportowo –
rekreacyjny w skład, którego wchodzi m.in. boisko do piłki nożnej wraz
z piłkochwytem o długości ok. 50 m . W celu zabezpieczenia domów sąsiadujących
z boiskiem przed piłkami, w roku 2016 zamontowano dalszy ciąg piłkochwytu na
długości ok. 47 m.

Wydatek inwestycyjny 16.992,49 zł brutto w tym 14.500,00 zł ze środków 
funduszu sołectwa Gronówko.



Zagospodarowanie terenu kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego na osiedlu przy 

ul. Leszczyńskiej w Lipnie.
W ramach zadnia zlecono opracowanie dokumentacji pokazującej sposób
zagospodarowania terenu znajdującego się przy placu zabaw na osiedlu przy
ul. Leszczyńskiej w Lipnie.

Wydatek inwestycyjny 4.551,00 zł brutto – zadanie realizowane ze środków 
funduszu sołectwa Lipno.



Zagospodarowanie terenu kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego na osiedlu przy 

ul. Leszczyńskiej w Lipnie.



Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego –
boisko sportowe w Mórkowie.

W ramach zadania sporządzono dokumentację dla zagospodarowania terenu pod
boisko sportowe w Mórkowie. Opracowanie przewiduje budowę boiska trawiastego
do piłki nożnej wraz z piłkochwytem i ławkami, utwardzenie terenu kostką brukową
pod altanę, a także postawienie lampy oświetleniowej.
Ponadto zakupiono materiały budowlane na wykonanie płotu betonowego oraz
piłkochwytu.



Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego –
boisko sportowe w Mórkowie.

Wydatek inwestycyjny 19.673,85 zł brutto w tym 15.000,00 zł ze środków 
funduszu sołectwa Mórkowo.



Zakup bramek do piłki nożnej na boisko
w Górce Duchownej.

Bramki zostały zakupione na boisko do piłki nożnej, które znajduje się naprzeciwko  
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej.

Wydatek inwestycyjny 4.803,20 zł brutto – zadanie realizowane ze środków 
funduszu sołectwa Górka Duchowna.



Lipno,  … czerwca 2017 r.


