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PRoToKoŁ
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z zebfaniawi€ j skiego

soł€ctwal/trEJsCE
odbl'legow dtriu2 marca 2014roku

PRoToKÓŁ Nr3/1'{
się rv dniu rv dniu 02'03'201.lr o godf l4"'{ sali Wiciskicgo
z zcbraniawiejskieEo'któl€ odb}'ło
Ktrllury
w
Micjsc!.
Donru
w zebrauiuudfial wzięli:wójt cniny
Mariusz Krystiln' lrz$vodniczł.y |tjdy Gnihy .
JćŹy Piórorvski'Dzie|nicoł]'Posterunku}o'icji $ Śpytko$'icach serycrynw.|u5' solt's *si
crdynn stlń€ y k, cŻ|onkowi.Rndy sol.ckiej i hieszkżńcyrvsi Mi€ j sce' wedlu.gfalącfonej
Zebnnie rozpocfęlosĘ N I L.m]inie'edyz ebElo sję 5% sta|y.lr mieszkańcówsoleclNa
upraiui onych do głosowania lj 26 i bylo p6vo mocne do podejln oNania lchwai'
zebrMie onvoŹ.vlaso|$s$siGr.żynr stańczyk uitaiąc\sfyslkich obccnychBioĘcych udzial
q'^bEniu poprosik' aby s*'ojąobecńość
poN'ietdzilina |iście
obccności
a osobychcącefabrai
glos rv dysklsji,aby p@d (zpoczęciemĘPoł'iedzi todaly inię i n&wiŚko. Ćelenodnolo$ania
N a ' r t 1 i ep r e d " " ( i L p o ' / " d . | Ó b ż d u ' b ' 1 l i e . J F L ' f j
1' otlvarcie feblania' slwiedzeŃe pEwonrocnościobnd.
2' spnsozdanic Rady soleckie] z tea|izacji zadań s' roku 20l] oraf pl.mqtrc
o / ! j t ' n u n o ' ' ą ' I' iee4 | \ 9 o e . L e l o L | 2 0 | J
]' Infomacja wójtl c'nin} nt zadań rca|izowanychN |oku 20l] oraz planosanych
do realizac.ji
N roku2014.
4. odtorviedziń!unioski i zapylaniazgloszonenapopzedni|nzebńniurviejskinr
5' sp8łr bieżąoe,
wolneslioski ifapytania'
6 Załońcrenie zebrania
fbrakuplopozycjizmianporządkuobradnioszkańcy$g|osorvaniuj$Ynyniednog|ośnic''zł'.
prz ęlj PoŹĄdekobrld.
srl$s rvsiGrłbna s(nńczyk Frftsląiil, do icaljacji touądkuobąd
Ą!.Ł splai'ozdanie Rady soleckiej z realizacji zadań w rcku 20]] stanolvi zł|qcznik nr 1 do
niliejsze8oplotokolua planowe rozd'sponoiveie rezeil1 soleckiejw rokll 2014 Śmowi
zllłczniknr2 do ninicjszcgoprclokolu'
soltys rvsi Grażyn' stańczyk nadnienila, że zrłup apmfu tÓ(ogralichego 2 bńku
$'Śatcfaialych śodkós Rady soleckiej,dol]nansoMryzostalprzezwój la Gnnr'
Po przedŚawieńiu Fopozycji Iozdysponorvariaśrodkół finansolrfch na 20]rl rok aacąv]a. zc
gdyby w lBkcie roku zasz|akonieczność
łtkońmia jeszcze innyĆhprac. rożna je 2llosić do
czlonkóv Rady so]cckiei]ubbezPośEdnio
do Uzędu Gnnry.
Naśępnie
o
zabnnie
Wójta
6miny ipżedśa{ic|icintbrnaciilv z.łJesicpuktó{
Poprosila
8losu
Ar!.3' Infornacja wólla Gńin}' ńl. adŃ
do.ealizacjiiv ioku 2014.

fEalizo]van}clr w 20l:] Ńku oIż PlanowaD}ch

pż.dsń$i] zesta$ienie
wójl cnjny Mańusz Krystian przywila]wszyskichzcbrańychnaslępnjc
r9darków sołectwa
Miejscew 20l 3 rot!
sodki z Rady solecklj zgodlie z inlbnracją Pani sołt}sfadysponowanemŚal' na zak p
\frobów betonoq}ch. piasku. pronÓĆja solechva onf zkup !alń|a.

Ponadtoz budżetu
ominy na inweslycjew sokdNie Miejsm$ldatko}ano kwoly na:
udloaicnic row! i wykonmie puepuŚu. olaz lik}'idację !brkół' nawiezchni drogi ulicy
slawoiłej 8 ]00 zl.
rc'nolt rcst heljoraĆyjnego
i pżepuŚupżyulicy Posażnikowej4'500fI'
pżysllnkoĘclr
zakupi nronlazwjat
2sfxki-t6'473Zl'
- renonl cząstkory nawieŹchnj dóg pży uż],ciurcmontera- ] '405 zl.
- budo]vęclrodnika$rr z kanalizacja
prfy ulicy Florima 205 tys, z]. f czego 14j tys' 2I
poclrodzilobczpośrednio
z budżetuGminy a 62 t's, z1 skietoNaliśmy
z budżcnlPoNiatu
(calośćśrodkólvpżezDaczon)tb 2 Powiatu na Fmont], dńg powialo$rch na tereń cńnry
.

modemifacJę i odt$'orzenie łodkóv tnv!]ych pzez Gmi.ny faklad Uslug vodnych
1.72821,
rvyrvÓzubestu. I'5502]] 2a utk\olę aealizowano] wnioskii $)viĆfiono 5 tonazbcsfu2
poklyć dachow}'ch,
pncegeodez\jnerv solectłie 6lys flj
ivgystie progrm)'. które rcalizo*ala sfko]a Z prolilaktyki alx'alloho|orej - 2'ó40 21'
dofinanso$anie
do dzia|dności
Kola Gospod),ń
vieiskich !a orgmizację..DniasenioE'j .

golosościboJoNejosP Micjsce- ó,566fl.
ulrzyjnanie
dotacjęna20łnpLmundumNania,
splzętui ĘFosaznia osP 7.600zl,
. Face nte$enc'ne - w solect]vie
Miejscepracos'aIo
5 Ósób, sumaube4]ieczeń,
sk]adck,
częśc'plrcy orż sacunkow. ł'arlośćich p|acy daje krvolę 29'900 z|.
- rcmout droci porviabrrej . ]45 t.vs'z]. fa sUńę ląrv}tenrontowano950 mb drcgi do lvliejsca
od gmnic spytkowic' kolo Mśliska do załĘlu' Droga jes w'renronto{'fura dzięki
axtreżoRen' Mies^alicórvM2 z Pfuriąso]tys,
klórz! inleNenioNa|iw RadziePowialu'
u staosly o{jnośriestanu dróg powijloqclr, wsparcfu fe stro.y Rady Gniny i
p.dnoszen|u teao lenat' pŹez wójla na sporkaniu. lod.zas koNl€ntu Wójló]v.
Bumislzóu'otu slarcśyPosi]tu wadorvichego'
wszyskich
dzia]ańin$eslycintch u sokct$'icMiejse w roku 20I] to k\ola 6]7'266z]i 2
suma
czegobezponednioz budżetu
snrnry.2?4,266fl DlapolósnlDialok2012tokwola247lyŚ'21a
opńcz leco $ldallio]Vanośrodkiw calej g inie, któIe dotycząlakze solectlu Mie]sce'pŹcde

-

prormnr.'ABc lczę się..d|adzGciz tereuun6fej gmin}ijestlo prograndofińmso}żn'z
L]di dla dziĆ.i,któć sązdolne.jakósniez dla rLieci,lrtóremajątrudności
z nauką
donnansov2nie ZU(.u w sp'1kołicaclr, popżez zanup {agi do wMenia safooclodów ze
śmiccjahj
orazlddpucJępomieszczenia
na sortos'nię
odpadó\r
dÓlaĆję d|a stoNarzyszelia ''Jcsteśly rŹcm]. crup!łąceco tvszrs&ie kola gospodyń
wiejskichW Eninic' dziękiklórj kolantgly zrealizować
ssoje n.jpilniejsfcpotŹcby|
pmce nncsocyjnc. k{ota ryda&o$ań! pozrvolila na oczyszczenie so|ect]łt2e śmieci.
\'rykoszenie rN' $tkól pżyŚanków i d]óg gmimr)clr, karcfo$'anie i obcinkę dŹes|
$lczysfcfcnlc mwu obok P'ńa fuóla i o$! do Jefiorka, a lakżc na pracę l osoby. któ.a
pomaga|a
w sfkÓle PÓdslawoiYej
u'iviejscu'

Na rok20l.4ap|anoRanczostalyplaccinłcstycyinc]
. dokońcfeniebudov-a.hodnika
ikaillifŃjibulzowej pŹy ulic} lloliaDa l21'6]jf],
- zdkupinonnŻ l Ńialy pŁyslauko$ej l0tys' z],
- R)-kupie.legtuntui vJ-konaniepojeknr $icjskicso WDK Vicjscc 100 rys. zl. tak aby
obecneponieszcfeniavDK by]yplzefńac7one
ly|kod]aszkol''

3
budowa donruportebo]v€go na cncńlrzu |ońlmln'ln w sp}'1kowicach.e1aPI' w rdach
któEeo \Tkonau, zoslanicsta! su.oqIbudynku 680lys' zl'
slkonmie ptojektupŹebudowyi rcnrontubudFnu ZsP w styLkowicach' l65 lys' z],
rezł$r celoNejsolcctsaMicjsce' 15tys.zl', { rańeh klćrejbqdąrykonane
^viększcnic
dlobneinŃeslycjei fadhią
tj' osl'i KoIa GosFodyńWicjskich.
wsldcie olganifacj]społecfiych,
końtynuacjapiognmu ,ABc n.2ę sia'', \6Farcie dla dzieci i niodzieży /nolnej oa,
bo.ykającej
się zlroblemami w nau.e,
od
rcalizacja marcapiogn u na ti ply\łaniadla dzieci .'Jużpl]'s'ani..dzieci które ńie
z uaukipl}}'aniapo
dosaly się i sąnaliściEzenYoŃj' będąnoglJ.skoŹlstać.d *tześDia
uruchomicnnlśrodkós'wl asn'.h.
n. kNolę 15 lys' zl'
kontyNacjaproerańus7-czepień
dzieciprzcciwkomcningokokonr
Ad.rt Odpo$iedrinasnioski i r.pyrania4loszone n. popzednnnzebreiu \ ejsknn.
wóilGniny Madusz fuystim odpowiedfialna wnioskiz zeblańh wiejskiegosolectx2Nlicjsc. w
]' $'ytonanieodłodnieniadzialet NfdluŹ chodnikaprzy u|. lloriana od PańŚwa slalorvicz
jest lo leren litivatny i bnk ]esl Dożliwościfinansorvaniaprac
do PdisINa PŹdzior
bezpośrednioz budżefu gmnry, nroże uda się w l}nr nku rvrkÓnać lo prz' pomocy
pracoulików inlerweńcyj.ych i mi esztaicć w ty.h dfi aIek'
2' odnowienie rob'u lrzy dfudfe gfuińnej ul. slawo$ej. po|cgająccj na lrcięciu drzew
koEeni i kĘaków ]vg jnfomracjiol.zynanejod PJni soll!Ś rv ńiarę ńo,nłościkŹaki sĄ
karczo]vaDeplzez pracownikó{' rcból publicznych będących do Jej dyspoz'cji. tefual
część
będzie konlynuoł'anx jcden 2 nicszkańcóN zdeklarosa] się, że będfie łl'kolF€l
prac na wlasn' koszl poPuez p! ycyFcję spuęlorv+
], Ękonanie pżepnstukolo ,,mos żelrncgo...progn abezpieczając€ l o spńrva ni.
zoslala zlatwiona. Je$ lo Pżepsq kóiym sla$! spus7,zją wodę da|c.jw kicrunłu dtogi
powiatowej' Ponrinro pńb nawiąfani! rofnos! f DyEktorcm RzD Zalor, nie udałosię
uzyskaó Jego stanoliska *'lej spra$'ic'
4 oczyszc&nicoB kolo Pmi wóicik !|. sadowa zadanicłykonano'
p.zy ul PlÓta i Pa]vla
5 Dokończenje
oświet|enia
uliczne3oDa ul' lolvarcznej' ośrvietlenje
oru |ampa oświcllcniowana pfu]cździe kohjoxrm
f uwagi na bEk slupól
vykonaniazadania'Gdy Ńe na sluPóv, ńa]cfywyslłić
enelgeltchych'bńk Dożlnrości
pozwolcnic.a
Jeś|i
są slnpy
o
budowę!bo nie da się amonlos!ć |anpy bcz in|raslruklury'
! nie ma kabl! sterującesodo la!p' fiedy $Tkonuje się tzrŁ prcjekt uproszczonyi zadanie
Fsl mozlnrc do realizmji, *' pźeciMyń żie l\)konmie dokumenkcji wmf 2
pozsolelien cfasojcs diofszc ńiż safuainweslycja'Nalofuiast|anpapŹcd pźciazdcn
kolejov],n'z ulvagina 'o' żf,|anrPyna tynrodcinku5ą7'monlorvŃdna k'dynr słupie'd
zasadaośqiel|enia
uliczDegov naszejgnrinienról'i' żelanrpynonluje się co drugi slup'
zoslanie puekierc$nua m prre.lazdkolcjowy.
6' wykonaniepŹe']ścia
dla piesz'ch,ul, Piota i Pał'la(Óbok FÓsesjiPanaKDbdskiego)z ul
Floriana vystosowanopisno do slalośrva'
Ąlnlspla$ry

bieiące' wolne \'nioski i zp'tmia,

s oltys $s i podziękowala za \Tsląpi enie wó ila i przckrala glos Dfi elnico$'enu Posterunkul olic i

.l
Dzit|niconT scrvcryn walus zaznaczyl' że z analiz i s|atyst'ki Ę'nika. że so|ed]vo Miejsce jeś
$sją spokojnąza caly |ok prreprowadfomtylko ó inlelvencji' d|aporółnmia w spytkowicach
bylo ich l97, Na tcrcnicMicjsca nic odnolovlnoł}padkóq b'lo ok' l0 ko|izjidreo$]'ch. nic
odnolowanoióMież \'lamali i kjadfieży'
w
v ubjegłyńroku na fcbrafu wiciskin nicszkańcy felasali pDblenrnldńieńej plędkości
rEonie sz-koly. By]t uokowane slużby w tyn rejonicj zosla]o to spla$'dzone i niestely de
poNierdzjlo się od tego czasu nie bylo żadnegododatkowego
fgloszeniaw tej spńwie' więĆ
problcny to nicsz|aicy
\)cisfyh.
Ókazalo
Śię,
że
sąjakicś
uMżą
Źe
spBrva
się
cdlby
Po]icja
\innije zglaszaćua postcrunek,
$'rcdypoliciabędziedziałaó.
będziepon1agać
nlieszkańcofo.
soltys rvsi po \'ypoNiedzi Dzielnico$e8o puekazala glos lzerYodnicfąceń!

R!d' cfuiny

Prz€ N odni.zĄcy |ł'dt cminy JcŹy Piór0wski zMnaczyl. że wó]l oniny \'prowadzildo
bldżetu śrcdkina zaku! gruntu pod budorvęnorveBobudynku. lak aby pomieszĆzeniadolychczas
przcz wDK pŹyluóconc fosla]I na pomiesfcfenia szkolne. slodki dotyclrczasowe
ajnÓwec
przcfnaczoneńa Ealizację zadań s solectwiesą niełie|ki., jcdnak f pc6lckly1rf czasu s
będąnusialybyć uruchonionedodatkos'e
środki.
Doncncie rofpoczęciabudouTnosegoośrcd(a
Jeś takje zalÓżenie,ż jeśli}' dmej hiejscoMści sĄ koniccfnc fnaczne nodki, to są one
w spylkowicachje$zMcha ilość
spro\ładzane'
łealialvlnych in{$tycji.jeś to sFowodowane
pż.dc xsz}s&nn Nielkościąsolectrva'lBvstrcja llk jak karllizacja rrlfuaB! badżÓ znaĆząĆyclr
śDdkóry dlategojcst częściolvcprzesnnięcic śbdków z inn'Ychsoleclrv' ale nie na lyle aaczące
w eninic
abt hnicjsre miejso$ościnogly poczućsię oszukane.Kana|izacjanie zrea|izowana
roz\liąznic'
nrusib!ć v)konana'bqdzicto Ćalościowc
Jeś]ichodfi o inre spElq są one na bieżącorczsiąrywańe' wsuyskie zglaszme prÓblehy, a
Radn' łsi N'lic.jsccjcst btrdfo aklyłha, tcalizowaN są ku dobru ogólnenru Śpoleczeńśqa'
jest lo lizede wszyslkim12w,kullurajazd)'PŹez sołedwoMiejse
sPnwa nadńieńcj piedkości
pizc]eżdfa ńe]Yicle ob.ych sanro.lrodó]Y,]Yięc plob|en dotyczy pżede wszystkifu ńiesukańcó$i
uięĆ miesfkańcysanri mo!ą len proccdcr uklócić' Podobny pDb|enr byl poluszonypżez
pży drodzeulic!'
|oloradaru
nrieszkańcówNsislyko{icc, któ'y ńalkali pdycjęozxInon1owanie
na ten tenrati 7-dani!niesfkbcół sĄpodzielońe'
.lańaPayla 1l lj. llzy kJajó\ce' DyskutorYano
zmonto$'mia
fotoradaru
a
częśi
nic
Rada Gmin' w tej kq€ ś ii będziemusiak ająć
część
chce
aby jakitolNiek dokunrenlnrożDa
bllo pŹ41ać do inst)'tucjia$nętŹncj.
slań.$isko,pouie]vaż
pŹez
Radę' Zaznaczyl, że spENa ta bezpoś.ednionie dolyc7ł
nrusi być f.opiniolvary
jeśli
ten teDatlo
Dicsflrańcówso|cct\'aMicjscc,
.iednakniesfkańcybędąchcielipżedyskutować
wprorvadzi
do
rebraia.
lani Sohys
Eo
oglosila.fe sązapjsyna zicnniali
sol.}.srvsiw mnrachspErv bieŻącyclr

met kosztuje130f] a

Z]tócila się f apc]endo rollrikósl któży będąwykon'$aćna wiosnępraccpoloqt aby 3tócilj
tr*2gęna pÓbŚasienie po $rkońannl prac cz's1ych dróc'
Nstępnic zglosila poŚulal jedncgo z mieszkańcół'solecl{a o z.nontowmie luśra przy
sk'yżÓ$aniu ulicy Iol$alcznejf drcgąporvialową
wój( Gnliny odtÓrviedfill'żezoslanieslrl*dfune s'tercnic,cfy konGcznejestzanonlowaniena
.lr,)/o\.r',' r.".bob).'.o.er' rdrc,ro .orno!\ierrti\

5
MiĆszknniecrysiJnrodnw Kołodfiej2abraIelÓs w slrałie btLdowychodnikaFzy ulic! l.lÓtiańa,
zap'tałdlaczcgonie ma 7ap@jeklo*.nĆj
b.ey vjadowej P]zy jego losesji i dlłĆzegomusial
rYslawić bńmę na s*ój kosżt.jeśli b)']o uzeodnione' że ńtŃejące bmnry zostanąPrzeniesione a
NszyŚkie sfkodywluądzoneplzez\rkona\tę clrodnikazośanąnaprawione'
wójt Gniny powi.dzial. fe ieś|ichod,j o kwestieprcjekloNebudo$y chodnika,lo rYlaśnie
dlalego\! 201l rcku fostałozrobioDe.'mini.,zcbr.nicwicjskie pŹy udzialc Pani sohys. żcby
}szyslkie klveŚie plljektowe by|y jasnc d|a micszkańcó\ł
zaaczy], zc każdyelaFbudorq chodnik'rv Miejscubud,il konlro9e6je'i aby tychkonlnrYeNji
bylojak najńniejlo w20ll r konsullowano
slronęplzebiee!chodnikazprojek.nlem' Zaznacf)'l'
jeżdi
że
Pm Kolodziejnial bramę10 nrusiona 7ostaćodNor.na, Poil.orm.sal. żcspEwa jcsl
i dlateco{ cia€ u kilku dni zjasisię na miejscu'aby splarvęĘjaśnić
do *yjaśnienia

Mjosfk$k! wsi Jo|.nt! c!r! wnios]a
zażalenie'
że{jazddo.iejpossji nie zoslalzabezpieczony
przy pncach związanych2 budołąchodnika.spowodołalolo blak fio'nrości wjazdudo posesji.
zapytal! d|aczegop.acenie zostaly\akonanewIaś
ci$ie'
wójt cDiny odlro*'iedzial,
żenjc wjc dlacrccouk się slalo'PonieNafrv Zeszl'nrrokubyia
łykonywfua kmlifacja buż'oNa i zostala oDa zasypala' Telaf lr$. lYkonyl'a e podbudow}
pod chodnik'Tenqkonarvca 1ł]koNic róqTiczcbodnikw R}'czolviepŹy !l slaiołiejskiej i do
tj pol' co do j akościi konrpetcncji ni e bylo 7rdnvch asllzeżeń.

Mieszk.nk! Nsi Anct! simik zapyala .2y wójl ńa j.kEśkonto]ę .ad pracovnikanri.klózy
qkonują chodnik.jakich ńatriaIóu' uży\vająplzt budoNie. Zlócila lóMież u{aeę' że
podpisy$a]!,lodnienia''\Ydżłiaclr..'
Prcjektant
wójt cniny odpowiedfia|'że każdy chodnikma $voją specynkrcjętedrnicznąw klórej.|cŚ
jasno okieślone
jaka ma być 8lubość
poszcze!ólnychu2tslw orŹ jaki matq]al na być uiylr'
Pots'ierdzil' żc róMież la kqęs!! budo$'a chodnika rcstanie spĘwdfon., a jeśli będzie taka
polEb. lo zoslaDie zrcbiona odkqarka.
w spnwiepodpisu,,wdżwiaclr'.uajaśnil.
żeprclckknlwc łskazan' sposóbmóg]odebrŃ podpis
rv donru,fuIomiaśvcześniejŚIony byIy inlornowane co do proje*tubudo\9 chodnika i wgląddo
Migszkaniec rvsi Józef Przcjczo$slrj z!py|al' dlaczeao nie bylo .qeodelyi częśćdzialck
pryvatnychzostaIo2abńb]rchpodcbodnik'
wójt cninY odpowiedfi.l' żeclrodnik nie może b!ć }lkonyu2ńy na dzialkach pryvaLnych Na
clrodnikbylo wydarvalepo^'o|cniena budorvęik\€ s tie geodefy:jne
musialybyćryrcgulo"anca
pase'ndogorłyn zdzalza starosl$oPorvialol'e Poinforno$2l,żejeślinie ńa śńnicz|ikó]vto
gnnica dzialki możeżnljdoNaćsię s imyn miciscuniż|?y.zlie rvynika(o z zagospoddo]vania
lerenu,Projektanls1konującploiek chodnikam!si.ł wyk!?3ć'ż dzjalki znajdująsię ł' pasic
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za udzialałończyłaf€bfuie wiejskie.
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sprawo7danie Rady sołeckiej Miej5Ce7a 70l3 lok '

Rada
finansowych
ZadaniaWykonaneze środków
, któremjalado dyspozycji
sołeckaw 2013 rokuto kwota 8 tyś'

koło
rowume|]oracyjnego
do wyłoźenia
1. Zakupmaterla]ów
betonowych
posesjiP'Króa
W kwocie4500tyś'
500zł.
2' Zaklrppiasku
150zł.
3' zakuppal]wa
fakup
4' Promocja
sołectwa
zakupnagród,?akupaparatufotograficfnego
2850zł'
lodówkidokuchniDomuWiejskie8o'

famontowane
do Powiatuzostały
5kierowane
Na pismaRadysołeckiej
wykonana
zostata
dwa ustraprzyul.Stawo\/eji ul.OSrodowej,
i pasyprze.iWmgieIne'
Wfdłuż
Wiś|iska
n:wierzchnia
asfaItoWa
prfedstawione
prfez
poinforrnować,
żeW5ze1kie
chcęrówn]eź
postu]aty,
sk erowanepis€ m niedo PoWiatu
mieszkańców
zadaniazosta|Y
i WójtaGnrinyW Spytkowicach'
pomoc,dobresłowo
rn]eszkańcorn
za Wsze]ką
okazaną
Dz]ękuję
lkrytvczne
uwagl.
za
Krystiana
WójtaGminyspytkowice
dla P' Mariu5za
Podzjękowanie
praceW na5zym
i Radzie
sołectwie
Wykonan€w 2013rokUWszystkie
GrńinyspytkoWice
ej DruhorrosP,KcW ' Pani He]enie
Dziękuję
w im]en]u
Radysołeck
GronuPedagogicznemu
RadfieRodzjcóW,
P]ndeza opiekęprzyKapllcy,
sołys
so|"t}a
v e,,
i D/,e|(''sl.o,v Poosuńo'F'\^l/|"'scJ

.fru

GbżW sańe'*

)Ą' prł1,.

&ĄDASoł,Ec]K'\
wsi I4IEJSCE

PLANoWANERoZDYsPoNoWANIE
śRoDKóW
FINANsoWYcH
z REZERWY
cELoWEJRADYsoŁEcK|EJ
NA 2014R.

DO DYSPOZYCJIMAMY
15TYs.

1. WsparcieOSP Miejsce.
2. WsparcieKGW Miejsce.
3. Promocjasołectwa.
4. czyszczenie
rowóWme|iofacyjnych
rur,
/zakuppa|iwa,żyłki,
5. ZakuppiecaCOdo DomuWiejskiego
w Miejsc!.
6' Wsparcieszkoły'
Kwotyco do poszcze8ó|nych
wydatkówbędqznaneprzed
Wykonaniem
fadań'
prosŹę
czy sąinnepropozycje,
o podanie'

solfl€lrieisce
sottys

