
Sołectwo Mostowice, Gmina Bystrzyca Kłodzka   | www.mostowice.pl | info@mostowice.pl |   tel. +48600625431

Fundusz sołecki - Sołectwo Mostowice i Piaskowice
Poniżej znajdują się informacje na co w danym roku zostały przekazane środki z
funduszu sołeckiego Sołectwa Mostowice.

2010
Remont częściowy drogi gminnej nr 154
w Mostowicach - 3.829,04 zł

2011
Budowa oświetlenia przy przejściu
granicznym - 4.700 zł

2012
Kontynuacja oświetlenia drogi w
Mostowicach  - 4.851 zł

2013
Oświetlenie wsi Mostowice - 4.936 zł

2014
Oświetlenie wsi Mostowice - 5.227 zł

2015
Remont i odwodnienie drogi transportu
rolnego - 7.071 zł

2016
Remont drogi gminnej - 6.080 zł

2017
Remont drogi gminnej - 6.168 zł

2018
Projekt 2 punktów oświetleniowych w
Mostowicach i Piaskowicach - 3.000 zł
Do wykorzystania było: 6.941,62 zł

2019
Zakup materiałów na wiatę - 7.800 zł

2020
● Zagospodarowanie terenu - 2.800 zł

○ wyrównanie terenu koparką -
1.400 zł

○ zakup i transport kruszywa -
1.200 zł

○ zakup betonu - 150 zł
● Budowa wiaty - 6.000 zł

2021
● Punkt oświetleniowy w Piaskowicach

- 8.457 zł
● Zagospodarowanie polany

rekreacyjnej (zakup i transport
kruszywa) - 1.500  zł

2022
Do wykorzystania: 10.716,35 zł

Zgłoszone propozycje:
● Zagospodarowanie polany

rekreacyjnej (projekt, wyrównanie
terenu, nasadzenia, miejsce na
ognisko, plac zabaw, ścieżki, tablice
informacyjne
przyrodniczo-historyczne, budka do
bookcrossingu, pomnik jelenia  z
drewna, nasadzenia)

● Utrzymanie polany rekreacyjnej
● Poprawa stanu drogi gminnej na

działce 154 (zakup kruszywa,
wykonanie odwodnienia)
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Co się działo od poprzedniego zebrania wiejskiego?
● Sierpień 2020 - wyrównanie terenu na polanie rekreacyjnej (1.400 zł z f.s. 2020)
● Październik 2020 - wysypanie kruszywa na drogę dojazdową do wiaty (1.200 zł z

f.s. 2020)
● Grudzień 2020 - wykonanie szalunków pod wiatę
● Kwiecień-maj 2021 - budowa wiaty (6.000 zł z f.s. 2020)
● Maj 2021 - Akcja sprzątania wzdłuż DW389 zakończona ogniskiem pod wiatą.

Udział wzięło 16 osób i 1 pies.
● Czerwiec 2021 - Ławki pod wiatę
● Czerwiec 2021 - Budowa punktu oświetleniowego w Piaskowicach przy DW389

(współfinansowane z f.s. 2021 - 8.457 zł)
● Czerwiec 2021 - Zakup kruszywa pod wiatę i fragment placu (z f.s. 2021 - 1.500

zł)
● Lipiec 2021 - Pojawiła się możliwość podłączenia do Internetu od firmy BRK z

Nowej Rudy (w niektórych lokalizacjach)
● Wrzesień 2021 - Ognisko pod wiatą zgromadziło 15 mieszkańców i 3 psy
● Wrzesień 2021 - Uruchomienie lampy w  Piaskowicach

Informacje różne
● 29 września odbędzie się obiór odpadów gabarytowych
● Od 10 września przy urzędzie gminy w Orlické Záhoří działa biblioteka z

czytelnią
● W dniach 27 września - 2 października sklep w Orlické Záhoří będzie nieczynny
● Zainteresowanych dostępem do Internetu od firmy BRK zapraszam do kontaktu

pod numerem tel. +48 74 872 11 22
● Do 30 września trzeba wziąć udział w spisie powszechnym. Można to zrobić na

stronie spis.gov.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 279 99 99 lub w urzędzie
gminy

● Bieżące informacje, ogłoszenia dotyczące sołectwa znajdziecie na stronie
www.mostowice.pl i www.facebook.com/mostowice oraz na tablicy ogłoszeń na
wysokości domu nr 7
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