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7.

Ksawerów

7.894,00 Zakup kostki do wyłożenia placu, wyłożenie kostką placu.

8.

Kruszyny

8.609,00 Remont dróg gminnych.

9.

Lisewo

Wykaszanie boiska sportowego, zakup kosiarki do trawy,
15.586,00 budowa chodnika, naprawa dróg gminnych, modernizacja remizy
OSP.

10.

Pietrzyków

8.251,00 Remont świetlicy

11.

Pietrzyków Kolonia

8.609,00 Remont świetlicy

12.

Ruda Komorska

13.
14.

Rataje
Tarnowa

12.142,00 Zakup wyposażenia placu zabaw
13.663,00
8.632,00

Malowanie świetlicy, organizacja festynu wiejskiego i zakup
wyposażenia świetlicy
Zakup kosiarki do trawy, zasypanie placu po basenie strażackim i
zagospodarowanie placu pod plac zabaw dla dzieci.

15.

Trzcianki

6.910,00 Utwardzenie dróg gruntowych

16.

Walga

7.223,00 Modernizacja dróg dojazdowych

17.

Wrąbczynek

18.

Wrąbczynkowskie
Holendry

8.050,00

19.

Zamość

6.351,00 Budowa przystanku, utwardzenie dróg wiejskich.

20.

Zapowiednia

9.437,00 Utwardzenie dróg gminnych.

21.

Pyzdry
RAZEM

11.382,00 Zakup krzeseł do sali OSP i wybudowanie chłodni przy OSP

22.362,00

Naprawa nawierzchni dróg, zakup bramek i piłek, montaż
bramek.

Zakup trylinki na utwardzenie drogi gminnej w m. Pyzdry przy ul.
Zwierzyniec i utwardzenie drogi, naprawa placu zabaw Kubuś

203.424,00
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UCHWAŁA Nr XLIV/332/10 RADY GMINY DOPIEWO
UCHWAŁA Nr XLIV/332/10 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z 8 marcanadania
1990 r. - onazw
samorządzie
w sprawie:
ulicomgminnym
we wsi (t.j.Dz.U.
Dąbrowaz 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
późn.zm.), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:
§1. Na 1.podstawie
Nadaje
się 18
następujące
drogom
położonym
wsi Dąbrowa:
art.
ust. 2 nazwy
pkt 13
ustawy
z 8 we
część
działek o numerach ewidencyjnym nr 274/2
a)
Drodze obejmującej działki o numerach ewidencyjnym nr 285/14 oraz część działek nr 277/3,283/8 i 290/4 nazwę
marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z
i 277/3 jako kontynuację istniejącej ul. Śliwkowej
„LILIOWA”
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), Rada Gminy
nazwę „ŚLIWKOWA”
b)
Drodze obejmującej część działki o numerach ewidencyjnym nr 290/4 nazwę „GOŹDZIKOWA”
Dopiewo
uchwala
co
następuje:
2. Szczegółowe
położenie
dróg wymienionych
c)
Drodze obejmującej działki o numerach ewidencyjnym nr 273/8,285/5
oraz część działek
nr 278/3,283/8
i 290/4 nazwę w
§1 ust. 1 przedstawia szkic stanowiący załącznik nr
„TULIPANOWA”
1. Nadaje
się następujące
drogom
po1nrdo
niniejszej
uchwały
d) §1.Drodze
obejmującej
część działeknazwy
o numerach
ewidencyjnym
278/3,27/3
i 283/8
nazwę „MAKOWA”
weobejmującej
wsi Dąbrowa:
§2.
Uchwalone nazwy
podlegają
e) łożonym
Drodze
działki o numerach ewidencyjnym nr 273/1,
273/2,276/1,276/3
i 275/1dróg
oraz część
działeknaniesieniu
o numerach
a) Drodze
działki
o numerach
ewidenna mapę
ewidencyjną wsi Dąbrowa
ewidencyjnym
nr obejmującej
274/2 i 277/3 jako
kontynuację
istniejącej
ul. Śliwkowej
nazwęzasadniczą
„ŚLIWKOWA”
2.Szczegółowe
położenieoraz
dróg część
wymienionych
ust. l przedstawia szkic
załącznik
nr l do powierza
niniejszej uchwały
cyjnym nr 285/14
działek w
nr§l
277/3,283/8
§3.stanowiący
Wykonanie
uchwały
się Wójtowi
§2. i 290/4
Uchwalone
nazwy
dróg
podlegają
naniesieniu
na
mapę
zasadniczą!
ewidencyjną
wsi
Dąbrowa
Gminy Dopiewo
nazwę „LILIOWA”
§3. b) Wykonanie
uchwały powierza
Wójtowio Gminy
Dopiewo §4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
Drodze obejmującej
częśćsiędziałki
numerach
§4. ewidencyjnym
Uchwała wchodzi
w
życie
w
terminie
14
dni
od
dnia
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego.
od w
dnia
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Wojenr 290/4 nazwę „GOŹDZIKOWA” ogłoszenia

c) Drodze obejmującej działki o numerach ewi-

Przewodniczący
dencyjnym nr 273/8,285/5 oraz część działek nr
Rady Gminy Dopiewo
278/3,283/8 i 290/4 nazwę „TULIPANOWA”
(-) Zofia Dobrowolska

d) Drodze obejmującej część działek o numerach
ewidencyjnym
nr 278/3,27/3 i 283/8 nazwę „MAZałącznik
(mapka skan)
KOWA”
e) Drodze obejmującej działki o numerach ewiden1381
cyjnym nr 273/1, 273/2,276/1,276/3 i 275/1 oraz

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Dopiewo
(-) Zofia Dobrowolska
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