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PnewodniEący Rady MleJśklej

pan PEeńvśław st.'.ń!ki

W fwąfku z otnyman em pÓjektu uchwaly zńleniającą l,]chwałę w sprówie budfu|u ńa

2ot3 'ok. o tej sdmej treici, ĆÓ prjek! Uchwaly pżygotowany na | seśję Fady M eFkiej,

stwierdz|iśm' że Burńist.f Gniewkowa, Pań Adam Ro9ak ne wyk.zuje woi rofwiązania

prcb|emu, ponownie łą.fą. w]edńYń prcje|cle konirowerylną d a nas,]ak izópewńe d|a cfęści

mi€nkańców Gń|ńy fmianę pÓes'jąa ńa fwiękzen]u o 40% cfy|i do 1400 0o0fł kwoty

pEeznaczońej nó budowę nyb0nv pny bośku piłkaśkim W Gn ewkowie, wvlą.fnie że śrcdków

wlasnych Gminy' oraz pouostale fmianv któle fdecydowańijesteśmY popżeĆ.

DIaieso rca izacj. ń']n nw.ś!ycji ńodelniracji u| ry Pia5ia'.fy dofinansowania dro8iGą9k|

. lMod|iboEvce, fa| €źylylkood dobrej wo]i 3Urm stRa'

W związku z c.yń, Ufńa|ijńy, że na*a obe.ność w dniu 30 marca fa.ówno na Wspó|nYm

posi €dzeniU końkjl, ]ak i posiedżeniu sesji nadfwyczajnej' ńie wptynie na o,wiązan]e obe.ńrj

sądfimy, źr w pieNlzej ko|€jności powinńy być rea|kowane te inw€śty.je' d a któlyc|]

fostało pozYskane do'iÓansowańie lub ?apewnią poprawę bezpie.zeństwa ńĆ'kańców GmnV

(np, kieżh rowe'owa Kaclkowo - Gniewkowo, Lipie Muluynko, droga w Bu.zkowie cly od.]nek

ścieżkj rowerowej poY drodf e |rajowej W suchatówe]'

wniośkujemv o pżYgoiowanie proiekt! u.hwały ieBu|ującej pottebne fmiany w uchwa 0

budżetu na 2or8 rok, bez wprowadfanh fwiękzenia wydatków W rcfdtia|e 92601 W s6050

1centruń lekreEryjno 5poltowe) o 400'000zl
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Lisl. obecnoś.i

aprosrcnych gości onż ucz6tnikół Ll nadzł]'@jn.j $sji
cnievkorvie w dniu 30 narca 2013,.
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PęĆzkorvska Bocuni|a sekret!Ź cmjny

Rutkowska Do.ot! - Skarbnik Omint

PokoNka Paulina - Radc! PralYny
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Liśta obecności

sołtysóB n!LI na.'zł'yczajnej Śesji Rady Miejskiej Y cniewkowjc w dniu 30 nlrca 2ol3.

I Bednarski waldemar - sotlys so]ectła Kłe}vo

2' Eorkowski Ralał. sohys so]ecNa szpital

3' BrzustoNicz Piolr- sonys solecMa skahnierorłice

4' cecjelski KŹygtof - so]lyŚ solectwa Mlrzynko

5' cieŹniewskaHa|ina sohys so]eĆtNa zajeziga

6' Iglełska cr&yna- sohys solecnła Bąbo]in

7' Ko]p&kiMeiusz sohyŚ soledwa szd]Órvice

8. Kotowski Wojciech- Sohls Solectw! Msrkowo

9' KBNiec Malgou ata- sÓltys solectwa Godzięb!

l0'Kubicki Ronań soIlys sołeohva Gąski

ll'ManercłskaBarbala sonyŚ solecNa Lipie

l2 Mibzka Teres.- Softys SolecNa Oslrcwo

l].NoMkAlina'so]tys so]ectwa MuŹynno

I4'Po|akTomasz sohys solecLrvasuchatówka

15.RejnjakMaŹania soltys sotecNaKlepary

| 6' smÓła KaÓ| soltys solectwa Kawęczyn

l 7 ' stochnal Lid ia- sołyi s olecnva wieźb idzany

l8.SzulczewskiDariusz S ohys S olectwa perkoNo

l9'szulczevski Piotr-sollys sołects'a WieIowieś

20. Witkowska Hanna Sohys Solecrwa Kezkowo

2l. Wo|oszłÓ Mlriola - sÓło's solecnva wicahosławice

22' woloszyn Ange|ika so|tys solectw! Źyros|owicg

2] ' ZdrojervŚka N4algo%la- sołlts sołectwa wjęc]arviĆe
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