
Protokół nr XVIII/2016 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbyła się w dniu 6 i 7 października                 

2016 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 1000 dokonał otwarcia XVIII Sesji 

Rady Miejskiej w Poniecu powitał radnych, a w ich imieniu gości: 

 

 Burmistrza Ponieca       Jacka Widyńskiego 

 Pracowników Urzędu Miejskiego     

 Kierowników jednostek i zakładów budżetowych 

 Sołtysów  

 Przedstawicieli prasy lokalnej 

 

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do protokołu. 

 

Następnie przewodniczący obrad Jerzy Kusz stwierdził, że radni otrzymali porządek 

obrad  sesji  wraz z zaproszeniami  na XVIII Sesję,  zwrócił się z pytaniem do radnych                    

o uwagi do porządku obrad  XVIII Sesji Rady Miejskiej.  Radni uwag nie zgłosili. 

 

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 15 radnych jednomyślnie ustaliła następujący  

porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej: 

 

1. Otwarcie, 

2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej                      

w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał 

podjętych na poprzedniej sesji, 

3. Interpelacje i zapytania radnych, 

4. Wysłuchanie informacji w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Poniec i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                                    

nr XII/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2016-2032, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Poniec na rok 2016, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/208/2012 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych 

obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia 

siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Poniec,  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu 

Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi  
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        kat. V i VI na terenie Gminy Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych 

dróg. 

9. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej, 

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

11. Wolne wnioski i zapytania, 

12. Wysłuchanie informacji nt. realizacji inwestycji na terenie gminy oraz 

wstępne rozpoznanie potrzeb jednostek pomocniczych w tym zakresie na 

2017 rok (zgodnie z harmonogramem), 

13. Przerwa w obradach 

14. 7 październik br. wznowienie obrad - zapoznanie się z potrzebami sołectw                                  

w kontekście założeń do projektu budżetu gminy Poniec na 2017 rok (zgodnie                           

z harmonogramem), 

15. Zakończenie. 

 

Przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. 

 

Pkt 1. Otwarcie. 

              Jak wyżej. 

Pkt 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej                  

w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych 

na poprzedniej sesji. 

 

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił sprawozdanie z działalności                  

w  okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał podjętych na XVII Sesji Rady 

Miejskiej. Informacje zostały przyjęte bez uwag.  Stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym. Informacja została przyjęta bez uwag. 

 

Pkt 3. Interpelacje i zapytania radnych.    

 

Radny Marcin Stróżyński zgłosił interpelacje pod adresem Starosty Gostyńskiego                            
z prośbą o remont chodnika pomiędzy posesjami nr 19 i 20. Chodnik w tym miejscu jest 
nierówny, część płytek jest uszkodzona, co zagraża bezpieczeństwu pieszych. 
 
Pkt 4. Wysłuchanie informacji w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Poniec i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych organ wykonawczy ma obowiązek złożenia informacji o wykonaniu 
budżetu gminy za okres I półrocza 2016 roku w terminie do 30 sierpnia br. 
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Zwrócił się z prośbą do Sekretarza Gminy o przedstawienie informacji dotyczącej 
wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze 2016 r.  
 
Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawił informację dotyczącą wykonania budżetu 
Gminy Poniec za okres I półrocza bieżącego roku. Poinformował, że dane zawarte w tej 
informacji są już nieaktualne, ponieważ od 30 czerwca zostało wykonanych wiele 
inwestycji.  
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz stwierdził, że Rada Miejska przyjmuje do 
wiadomości informację dotyczącą wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze  
2016 roku. 
Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokołu. 

 
Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                                    
nr XII/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2016-2032. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz   poprosił  Sekretarza Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej  sprawie. 

 
Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawił projekt uchwały wraz                                       

z uzasadnieniem w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu                             

nr XII/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poniec na lata 2016-2032. 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz dokonał  otwarcia  dyskusji. Poinformował, że temat 

był szczegółowo omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji, na którym zostały 

udzielone radnym wyjaśnienia na  zgłoszone  zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  dokonał zamknięcia dyskusji. Poprosił swego 

zastępcę o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Aneta Wrotyńska   przedstawiła  projekt  

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

                                                                                            

Rada Miejska w obecności 15 radnych  jednomyślnie  podjęła 

uchwałę nr XVIII/132/2016 

w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/88/2015 z dnia 22 

grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poniec na lata 2016-2032. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Poniec na rok 2016. 
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Burmistrz Ponieca Jacek Widyński przedstawił projekt uchwały wraz                                      
z uzasadnieniem w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy 
Poniec na rok 2016. 
Zmiany w dochodach 

Dział  758 

W związku z pismem wojewody wielkopolskiego o zwiększeniu kwoty dotacji na zwrot 

części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., dostosowuje się 

plan dochodów do wysokości tej dotacji różnicą wynikającą z przyjętego już na początku 

roku planu z tego tytułu. 

Dział  801 

W związku ze zwiększeniem ilości dzieci spoza gminy uczęszczających  do przedszkola 

w Poniecu wzrosną dochody Gminy o kwotę 13.631,00 zł. 

Ponadto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody wielkopolskiego zmniejsza się plan 

dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały 

edukacyjne o kwotę 824,98 zł. 

Załącznik nr 2 

Zmiany w wydatkach 

Działy  

600, 900, 921 

Na wniosek sołtysów wsi Rokosowo, Sarbinowo, Waszkowo, Dzięczyna wprowadza się 

zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego. Zmiany  nie powodują zwiększeń ani 

zmniejszeń planu wydatków. 

Ponadto w dziale 600 dokonano zmian w planie wydatków mających na celu 

dostosowanie planu do przewidywanych wydatków i jednocześnie uzyskanie kwoty 

12.000,00 zł na zwiększenie inwestycji - przebudowa drogi gminnej w Waszkowie                  

a także na zakup usług pozostałych na drogach gminnych 100.000,00 zł . 

750, 851 

Ustalono zmiany w wydatkach w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiany nie 

powodują zwiększeń ani zmniejszeń planu wydatków. 

754 

W związku z prośbą o dofinansowanie zakupów dla Ochotniczej Straży Pożarnej                      

w Poniecu przyznaję sie przyznać dotację celową na zakup kompletu węży do sprzętu 

hydraulicznego, kompletu mundurów, hełmów i radiostacji dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Poniecu zmniejszając tym samym wydatki w poszczególnych paragrafach             

w dziale straży pożarnej. 

801 

W związku z uczęszczaniem większej ilości dzieci z gminy Poniec do przedszkoli poza 

gminę wzrosną koszty dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.920,00 zł. 

Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej zwiększa się plan wydatków na 

zakup energii w kwocie 19.200,00 zł. 

851 
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W związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego nr DZ-IV.9024.82.2015 

informującego, że kwota zaplanowana przez  Gminę Poniec na realizację 

współfinansowania inwestycji polegającej na budowie bazy Śmigłowcowej Służby 

Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska 

Michałków w Ostrowie Wielkopolskim nie zostanie wykorzystana w roku 2016  zatem  

zmniejsza się wydatki o  kwotę 6.865,00 zł 

852 

Na wniosek Kierownika OPS wprowadzono zmiany w planie wydatków . Zmiany  nie 

powodują zwiększeń ani zmniejszeń planu wydatków 

 900 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł na zakup drzewa na budowę 

ogrodzenia terenów zielonych w Dzięczynie przy stawach oraz na zakup usług 

pozostałych kwota 26.000 zł. 

 

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają ze zmian w zakresie dochodów                              

i wydatków. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili 
uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swojego 
zastępcę Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały               
w przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska w obecności  15 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr XVIII/133/2016 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec                      

na rok 2016. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/208/2012 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych 

obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Poniec. 

 

Sekretarz Gminy Marcin Pazdaj przedstawił projekt uchwały, poinformował,                       

że zlokalizowanie siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 2 w budynku Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Poniecu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5                        

w budynku Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej spowodowana jest 

obowiązkiem dostosowania liczby lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili 
uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swojego 
zastępcę Panią Anetę Wrotyńską o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Aneta Wrotyńska przedstawiła projekt uchwały               
w przedmiotowej sprawie. 
 
Rada Miejska w obecności  15 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr XVIII/134/2016 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/208/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 

grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich 

numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na 

terenie gminy Poniec. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu 

Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI 

na terenie Gminy Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych dróg. 

 

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Nowak przedstawił projekt uchwały wraz                                      
z uzasadnieniem. 
 
Poinformował, że wzorem lat poprzednich, kiedy to w związku z występującymi 

problemami z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na Konwencie Burmistrzów 

podjęto decyzję o przekazaniu gminom Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi kat V i VI w zakresie zimowego utrzymania. 

Przedstawiany projekt uchwały, umożliwi przejęcie przez Gminę Poniec zimowego 

utrzymania dróg powiatowych kat V i VI. W sezonie 2011/2012 po raz pierwszy, na 

podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gostyniu a 

Gminą Poniec, zimowe utrzymanie dróg powiatowych kat V i VI przejęła Gmina Poniec. 

Lata kolejne pokazały, że formuła ta się sprawdza, tak więc w związku z powyższym 

podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał otwarcia dyskusji, w której radni nie zgłosili 

uwag. Poinformował, że temat był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu 

komisji. 

 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz dokonał zamknięcia dyskusji, poprosił swojego 
zastępcę Pana Dariusza Kielisia o przedstawienie projektu uchwały. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś przedstawił projekt uchwały               
w przedmiotowej sprawie. 
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Rada Miejska w obecności  15 radnych w głosowaniu jednomyślnie podjęła  

uchwałę nr XVII/135/2016 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu 

Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI 

na terenie Gminy Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych dróg. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pkt 13. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Kusz poinformował, że zgodnie z § 38 Statutu Gminy 

Poniec do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej. Rada 

Miejska w obecności 15 radnych w głosowaniu przyjęła protokół z XVII Sesji Rady 

Miejskiej. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych. 

 

Pkt 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

 

Nie zgłoszono interpelacji. 

 

Pkt 15. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Nie zgłoszono. 

 

Pkt 16. Wysłuchanie informacji nt. realizacji inwestycji na terenie gminy oraz 

wstępne rozpoznanie potrzeb jednostek pomocniczych w tym zakresie na 2016 

rok (zgodnie z harmonogramem). 

 

Przewodniczącego Rady  Jerzy Kusz  stwierdził, że druga część sesji ma charakter 
wyjazdowy i zgodnie z ustalonym harmonogramem radni spotkają się                                            
z Przewodniczącym Zarządu Osiedla, sołtysami i członkami rad sołeckich                                    
w poszczególnych sołectwach w celu przeanalizowania potrzeb sołectw w kontekście 
budżetu Gminy Poniec na 2017 rok (według ustalonego harmonogramu). Sołtysi przed 
propozycjami do budżetu przedstawili zadania zaplanowane i wykonane w  bieżącym 
roku. 

Podczas  objazdowej Sesji Rady Miejskiej w dniu  6  października 2016 roku przez 
sołtysów  zostały zgłoszone  następujące  propozycje do  projektu budżetu Gminy Poniec  
na 2017 rok: 

 
PONIEC 

 budowa drogi na Berlinku I,  
 budowa placu zabaw na ul. Mickiewicza z zabudową terenu,  
 utwardzenie drogi na ul. Dworcowej,  
 chodnik od ul. Kusza do ul. Mickiewicza.  
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MIECHCIN 

 wykonanie dalszego odcinka drogi asfaltowej od Państwa Wojteczków z górki do 
Państwa Adamczaków i od Pani Grzempowskiej do Państwa Woźnych, 

 wyczyszczenie stawu gminnego, 
 przebudowa mostka między Państwem Kujawiak a Panem Pazoła, 
 oświetlenie koło Państwa Adamczak i Olwagen, 
 postawienie lustra przy Państwie Niedźwiedzcy – Malczyk. 
 

ŚMIŁOWO 
 budowa chodnika na drodze do Luboni od numeru 75B do 75F. 

 
DRZEWCE 

 budowa odcinka drogi w Drzewcach od przepompowni do drogi Drzewce – 
Czarkowo o dł. około 350 m. 

 
CZARKOWO 

 wymiana eternitu na świetlicy wiejskiej i remont elewacji świetlicy, 
 utwardzenie wjazdów na bloki w Czarkowie, 
 wynajem kruszarki, 
 utwardzenie terenu wokół remizy i wokół placu zabaw. 

 
ŁĘKA WIELKA 

 dofinansowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej,  
 rozbudowa wiaty autobusowej przy przedszkolu ( wymiana obecnej na większą),  
 oświetlenie – założenie lamp przy posesjach 1-2, 38, przy drodze gminnej 

prowadzącej do ośrodka zdrowia.  
 

BOGDANKI 
 malowanie sali, 

 wymiana instalacji elektrycznej. 

 

ŁĘKA MAŁA 

 dokończenie inwestycji – zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy, 
 naprawa drogi gminnej do Jańczaka 150 m oraz drogi do Nowackiego 200 m oraz 

wynajem kruszarki, 
 budowa chodnika na długości 60 m do zabudowań nr 1 A p. Paszkowiaka, 
 założenie lampy ulicznej na tym odcinku. 
 

Pkt 17. Przerwa w obradach 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Kusz  od godz. 1640 odroczył  obrady sesji do godz. 900 
dnia następnego tj. 7 października 2016 roku. 
 
Przewodniczący Rady  Jerzy Kusz w dniu 7 października 2016 roku  o godz. 900 

wznowił obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z ustalonym harmonogramem radni 

spotkali  się z sołtysami i członkami rad sołeckich w poszczególnych sołectwach w celu 
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przeanalizowania potrzeb sołectw w kontekście budżetu Gminy Poniec na 2017 rok. 

(według ustalonego harmonogramu ).  

 

Podczas  objazdowej Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 października 2016 roku przez 
sołtysów  zostały zgłoszone  następujące  propozycje do  projektu budżetu Gminy Poniec  
na 2017 rok: 

 

GRODZISKO 
 przebudowa chodnika od placu zabaw do Państwa Paszkowiak. 

 
ŻYTOWIECKO 

 remont schodów wejściowych do Domu Kultury, 
 remont tarasu przy wyjściu z dużej sali oraz wykonanie zadaszenia na tarasie. 

 
TEODOZEWO 

 zewnętrzne pomalowanie świetlicy, 
 wymiana drzwi frontowych, 
 sfinansowanie brakującej kwoty na zakup stołów do świetlicy (2.000,00 zł) – 

pozostała kwota z FS  
 

BĄCZYLAS 
 chodnik od placu zabaw do p. Łuczakowej, 
 podłączenie mediów do placu zabaw ( woda, prąd, kanalizacja). 

 
ROKOSOWO 

 chodnik od świetlicy wiejskiej w kierunku nr 29 F, 
 dokończenie odcinka drogi za sklepem, 
 chodnik na drodze powiatowej od nr 20-23. 

 
WASZKOWO 

 wymiana dachu na świetlicy, 
 rozpoczęcie działań dotyczących budowy chodników (dokumentacja). 

 
JANISZEWO 

 położenie nawierzchni na drodze od świetlicy wiejskiej do przystanku autobusowego, 
co było ujęte w zeszłorocznym planie, 

 wymiana okien w świetlicy wiejskiej, 

 wyczyszczenie stawu znajdującego się obok sklepu. 
 

ZAWADA 
 dalszy ciąg budowy chodnika – druga strona wsi, 
 założenie blachodachówki na wiacie, 
 budowa wc przy wiacie – doprowadzenie wody, 
 budowa odcinka chodnika – połączenie płyty tanecznej z chodnikiem głównym 
 wyczyszczenie stawu, 
 budowa 2 kratek ściekowych, 
 ogrodzenie placu zabaw ciąg dalszy, doposażenie go w sprzęt do zabawy. 
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WYDAWY 
 przedłużenie ogrodzenia od bloku nr 7 do mostu, 
 zamontowanie oświetlenia przy wejściu do świetlicy, 
 wykonanie elewacji (odmalowanie) zewnętrznej części świetlicy. 
 

Przewodniczący Rady Jerzy Kuszi przekazał przewodnictwo obrad                                  
Z-cy Przewodniczącego Rady Dariuszowi Kielisiowi.    

 
DZIĘCZYNA 

 droga powiatowa biegnąca przez wieś – kapitalny remont, 

 sala wiejska – remont – dach, podłoga, pozostałe okna do wymiany, mały taras z 

wyjścia na plac za salą, 

 zamontowanie dodatkowych lamp na terenie wsi tj. 8 szt., 

 grzejniki elektryczne do łazienek – 2 szt. 

 

SARBINOWO 
 ogrodzenie terenu rekreacyjnego o długości 140 m w tym dwie furtki, jedna 

brama i jedna bramofurtka, 

 przyłącze wody na teren rekreacyjny, 

 utwardzenie drogi przez las Sarbinowo – Dzięczyna. 

 

SZURKOWO 
 budowa chodnika od świetlicy do nowo wybudowanego odcinka, (20.000,00 zł) 
 przebudowa chodnika od nr 1 do nr 5na odcinku 1500 m, ok. 2250 m2,  
 szlamowanie stawu przy placu zabaw Dz. 210/9, obszar stawu ok. 1200 m2,  
 przebudowa drogi w kątach z trelinki, która została po przebudowie placu przy 

świetlicy, ok. 400 m2,  
 zamontowanie lampy ulicznej w kątach przy posesji nr 27,  
 budowa przejścia przez kanał,  
 gruntowny remont sali  
 budowa chodnika od placu zabaw do końca świetlicy, ok. 60 m2.  

 

Pkt 18. Zakończenie. 

 
Zastępca Przewodniczącego Rady Dariusz Kieliś  w związku z wyczerpaniem 
porządku obrad podziękował radnym i gościom za uczestnictwo w  XVIII  Sesji Rady 
Miejskiej i o godz. 1440 dokonał zamknięcia obrad Sesji.     
 

 

 

Protokółował                          Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jakub Naskrętski       Jerzy Kusz 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 

                                                                                                                      Dariusz Kieliś 


