
BIULETYN INFORMACYJNY 
 GMINY DRAGACZ 

 
Październik 2020 

Publikacja sfinansowana ze środków Urzędu Gminy Dragacz  

Szanowni Państwo, 

przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowo inny od dotychczas przyjętej formy 
biuletyn gminny. 

Niestety ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zmuszeni byliśmy w marcu 
przerwać cykl spotkań sołeckich z mieszkańcami. Udało nam się przeprowadzić 
zebrania tylko w Dragaczu, Wielkim Lubieniu i Michalu. Liczyliśmy na zmniejszenie 
liczby zachorowań jesienią i możliwość kontynuacji zebrań. Niestety liczba 
zachorowań rośnie i nic nie wskazuje na to, że do końca roku sytuacja ulegnie na tyle 
znaczącej poprawie, żebyśmy mogli dokończyć spotkania z Państwem. 

W sytuacji, kiedy przepisy epidemiologiczne zabraniają organizowania masowych 
spotkań oddajemy na Państwa ręce biuletyn, który zawiera treści, które chcieliśmy 
przekazać państwu podczas zebrań sołeckich. Znajdziecie w nim Państwo: 

1. podsumowanie budżetu za 2019 r., 
2. podsumowanie wydatków z funduszy sołeckich w 2019 r., 
3. plany funduszy sołeckich na 2020 r., 
4. informację o realizacji najważniejszych inwestycji gminnych w 2019 r., 
5. sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 r., 
6. omówienie kwestii związanych z podwyżką podatków w 2020 r., 
7. a także omówienie najważniejszych bieżących problemów. 

Oczywiście biuletyn nie jest w stanie zastąpić spotkań i uniemożliwia podjęcie 
dyskusji na interesujące Państwa problemy. Dlatego wszystkich, którzy mają pytania 
serdecznie zachęcam do zadania ich drogą mailową na adres: 

wojt@dragacz.pl 

Zapewniam, że osobiście na nie odpowiem. 

Równocześnie zwracam się do wszystkich Państwa o wzajemną, sąsiedzką pomoc, 
skierowaną zwłaszcza do osób starszych, które są zmuszone w tych trudnych 
czasach ograniczyć swoją aktywność. Osoby samotne proszę o kontakt z GOPSem 
pod nr tel 52 33 24870, 791256580. 
                                                                         Życzę miłej lektury biuletynu. 
                                                                                  Dorota Krezymon 
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PODSUMOWANIE BUDŻETU ZA 2019 ROK  
 

 

 
PODSUMOWANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZY SOŁECKICH  
W 2019 ROKU  

 

Sołectwo Nazwa zadania Koszt 

Bratwin 

Remont toalet w świetlicy na piętrze 3 386,61 zł 

Zakup wyposażenia do świetlicy 15 880,59 zł 

Integracja mieszkańców 5 042,55 zł 

Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych 1 274,35 zł 

Dolna 
Grupa 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych            
w świetlicy wiejskiej 5 945,00 zł 

Imprezy integracyjno-kulturowe dla mieszkańców 
sołectwa 4 952,00 zł 

Przegląd, konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej 
oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej 4 493,54 zł 

Nadzór i obsługa monitoringu 1 200,00 zł 

Uzupełnienie wyposażenia świetlicy  1 330,77 zł 

Montaż wentylacji i klimatyzacji na głównej sali świetlicy 
wiejskiej 18 274,00 zł 

Budowa podestu z kostki brukowej oraz budowa 4 
stanowisk parkingowych - I etap  5 535,00 zł 

 
 
 

Dragacz 
 

Przegląd placu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, 
TOI-TOI 1 870,24 zł 

Budowa wiaty przy placu zabaw 14 000,00 zł 

Zlecenie wykonania oświetlenia parkingowego na drodze 
gminnej 9 999,00 zł 

Integracja spotkanie choinkowe 770,00 zł 

Budowa II wiaty - I etap 
 

10 000,00 zł 
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Fletnowo 

Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatę cz. II 16 000,00 zł 

Dzień Grzyba – impreza cykliczna 497,01 zł 

Imprezy integracyjno-kulturowe dla sołectwa 995,08 zł 

Remont i utrzymanie placu zabaw 4 854,82 zł 

Górna 
Grupa 

Utrzymanie placu zabaw i siłowni ( zakup trzech urządzeń) 16 235,60 zł 

Imprezy integracyjne 1 000,00 zł 

Wiata przy GOKSiR - II etap 15 981,79 zł 

Grupa 
Osiedle 
Cywilne 

Zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw oraz 
boiska piłkarskiego 3 514,71 zł 

Bieżące remonty, konserwacja placu zabaw oraz boiska 
piłkarskiego.  3 746,98 zł 

Zorganizowanie imprez integracyjnych 2 709,73 

Budowa wiaty 10 140,20 zł 

Monitoring budynku świetlicy 7 859,00 zł 

Grupa 
Osiedle 

Wojskowe 

Wyposażenie placu zabaw 23 200,00 zł 

Organizacja festynów i spotkań 3 817,53 zł 

Ogrodzenie placu zabaw i siłowni 8 921,45 zł 

Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska 5 363,14 zł 

Michale 

Adaptacja - remont świetlicy wiejskiej w Michalu 23 744,17 zł 

Imprezy integracyjno-kulturalne 8 300,55 zł 

Plac zabaw 2 878,80 zł 

Zlecenie wykonania oświetlenia parkowego na drodze 3 798,24 zł 

Mniszek 

Organizacja imprez kulturalnych 4 787,37 zł 

Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową 
(zakup akcesoriów sportowych) 571,90 zł 

Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 3 582,02 zł 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 4 997,00 zł 

Zagospodarowanie terenu wsi - zakup i umieszczenie 
tablic/ gablot wolnostojących na terenie sołectwa 4 055,01 zł 

Wielki 
Lubień 

Siłownia 18 369,13 zł 

Imprezy integracyjne 4 878,48 zł 

Utrzymanie terenu wokół świetlicy oraz bieżące 
utrzymanie placu zabaw 2 014,54 zł 

Doposażenie świetlicy 139,00 zł 

Wielkie 
Stwolno 

Utrzymanie placu zabaw 5 833,11 zł 

Integracja i promocja wsi 9 192,46 zł 

Wyposażenie do świetlicy 1 759,99 zł 

OSP ogrodzenie 996,30 zł 

Wielkie 
Zajączkowo 

Wiata 10 134,50 zł 

Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa 5 057,23 zł 

Utrzymanie placu zabaw, koszenie trawy 4 164,89 zł 
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PLANY WYDATKÓW FUNDUSZY SOŁECKICH W 2020 ROKU  
 

Sołectwo Nazwa zadania Koszt Stopień realizacji 

Bratwin 

Budowa wiaty rekreacyjnej 

Realizacja 
przeniesiona 
na 2021 r. 

W trakcie 
pozyskiwania zgody 
Wód Polskich 

Integracja mieszkańców 1 821,51 zł Zawieszone 

 Remont rynien na budynku świetlicy 2 000,00 zł Wykonane 

Zakup lamp solarnych 4 szt. 17 199,09 zł Wykonane 

Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych w tym 
zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem 5 152,36 zł Wykonane 

Dolna 
Grupa 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych          
w świetlicy wiejskiej 6 150,00 zł W trakcie realizacji  

Przegląd, konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej 
oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej 6 200,00 zł W trakcie realizacji  

Malowanie sali, modernizacja oświetlenia zewnętrznego 
przy świetlicy wiejskiej oraz budowa wiaty przy parkingu 
I etap 31 456,50 zł Wykonane 

Dragacz 

Przegląd placu zabaw i siłowni, wywóz śmieci, koszenie, 
TOI-TOI 2 943,98 zł Wykonane 

 Imprezy integracyjne 2 885,00 zł Zawieszone 

Zlecenie wykonania oświetlenia parkingowego              
na drodze gminnej 9 999,00 zł W trakcie realizacji 

Budowa II wiaty - II etap 10 000,00 zł Wykonane 

Fletnowo 

Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw 11 300,00 zł W trakcie realizacji 

Imprezy integracyjno - kulturalne 1 700,00 zł Zawieszone 

Remont i utrzymanie placu zabaw w tym zakup bramek 
do piłki nożnej oraz oświetlenia do wiaty 7 724,09 zł Wykonane 

Zakup wyposażenia świetlicy 2 800,00 zł W trakcie realizacji 

Górna 
Grupa 

Utrzymanie placu zabaw i siłowni 6 900,81 zł Wykonane 

Oświetlenie placu zabaw 25 332,00 zł W trakcie realizacji 

Zakup tablic informatyczno - turystycznych 2 000,00 zł Wykonane 

Grupa 
Osiedle 
Cywilne 

Bieżące remonty, konserwacja placu oraz boiska 
piłkarskiego 4 900,00 zł Wykonane 

Imprezy integracyjno - kulturalne 2 300,00 zł Zawieszone 

Zakup materiałów do wykonania mebli pod wiaty 8 005,33 zł Wykonane 

Meble do świetlicy  16 500,00 zł W trakcie realizacji 

Grupa 
Osiedle 

Wojskowe 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utwardzenie nawierzchni przy ul. Szarych Szeregów  18 300,00 zł Wykonane 

Organizacja imprez integracyjno kulturalnych 1 000,00 zł Zawieszone 

Nagłośnienie 1 000,00 zł Wykonane 

Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska 12 646,52 zł W trakcie realizacji 

Zagospodarowanie terenów zielonych 
 
 
 
 
 

1 000,00 zł 
 
 
 
 
 

W trakcie realizacji 
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Michale 

Zakup lamp ledowych z panelem solarnym 5 szt. 
oświetlenie uliczne 19 065,00 zł Wykonane 

Imprezy integracyjno-kulturalne 2 272,37 zł Zawieszone 

 Plac zabaw - przeglądy, naprawy, wywóz śmieci, 
koszenie oraz zakup wiaty drewnianej 16 500,00 zł W trakcie realizacji 

Zakup tablic informacyjnych 2 000,00 zł Wykonane 

Zakup grilla z akcesoriami 1 735,00 zł W trakcie realizacji 

Mniszek 

Organizacja imprez kulturalnych 5 856,73 zł Zawieszone 

Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową 
(bieżące remonty, naprawy) 2 900,00 zł W trakcie realizacji 

Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 2 000,00 zł W trakcie realizacji 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty 
I etap ( utwardzenie podłoża) 9 000,00 zł Wykonane 

Wielki 
Lubień 

Pomieszczenie gospodarcze 5 500,00 zł W trakcie realizacji 

Wyposażenie wiaty dla rowerzystów 1 000,00 zł Wykonane 

Doposażenie świetlicy - wymiana drzwi, rolet, 
wentylatorów, zakup lodówki. 17 851,00 zł W trakcie realizacji  

Imprezy integracyjne 948,00 zł Wykonane 

Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw 3 000,00 zł W trakcie realizacji 

Wielkie 
Stwolno 

Kształtowanie wizerunku wsi 8 369,00 zł W trakcie realizacji 

Projekt drogi w Wąskich Piaskach 2 000,00 zł W trakcie realizacji 

Kultura, sport, edukacja - organizacja festynu 
rodzinnego w połączeniu z Dniem Dziecka 2 000,00 zł Zawieszone 

Orynnowanie wiaty wypoczynkowej 1 131,00 zł Wykonane 

Integracja i promocja wsi  7 500,00 zł W trakcie realizacji 

Wielkie 
Zajączkowo 

Utwardzenie podłoża pod altaną i zakup mebli 
ogrodowych 9 870,02 zł W trakcie realizacji 

Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa 3 500,00 zł Zawieszone 

Utrzymanie placu zabaw 5 150,00 zł Wykonane 

Doposażenie i utrzymanie świetlicy 1 850,00 zł W trakcie realizacji  

 
 
Warto przypomnieć, że wszystkie decyzje o wydatkach z funduszu sołeckiego 
zapadają na zebraniach sołeckich. Sołtys i Rada Sołecka realizują przyjęte plany,  
ale wszystkie wydatki są realizowane przez Urząd Gminy, zgodnie z przyjętym 
planem. Wszystkie ewentualne zmiany wnoszone do planu przez 
mieszkańców  danego sołectwa są zatwierdzane przez radę gminy lub wójta. Jeżeli 
ktoś z mieszkańców chciałby obejrzeć faktury - są one do wglądu w Urzędzie Gminy, 
pokój nr 7. u pana Sebastiana Sadowskiego. 
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INFORMACJA O REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI 
GMINNYCH W 2019 ROKU 
 

I. Przebudowa drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale, 
całkowity koszt inwestycji: 1 509 873 zł, 
wysokość dofinansowania unijnego z PROWu: 609 999,75 zł. 
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II. Budowa IV etapu kanalizacji w Dragaczu, 
całkowity koszt inwestycji: 5 665 000 zł, 
wysokość dofinansowania: 3 444 918,70 zł, 
wysokość wydatków w 2019 r.: 1 170 594,15 zł. 
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III. Modernizacja i termomodernizacja GOKSIR w Górnej Grupie, 
całkowity koszt inwestycji: 932 722,47 zł, 
wysokość dofinansowania unijnego z LGD:  
84 788 zł na wyposażenie obiektu, 
76 450 zł na termomodernizację. 
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IV. Przebudowa drogi gminnej Nr 0537004 Dragacz – Michale etap I, 

całkowity koszt inwestycji: 826 352 zł, wysokość dofinansowania 
rządowego z Funduszu Dróg Samorządowych: 395 435 zł; oraz 
utwardzenie kruszywem łamanym dwóch dróg osiedlowych w Dragaczu, 
koszt: 48 800 zł. 
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V. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu, 

całkowity koszt inwestycji: 631 540 zł, 
wysokość dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 81 000 zł. 
 

 
 

VI. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (do Limpolu), 
całkowity koszt inwestycji: 565 638 zł, 
koszt poniesiony przez firmę LIMPOL: 300 000 zł. 
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VII. Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz, 

całkowity koszt inwestycji: 411 904 zł, 
wysokość dofinansowania unijnego: 155 141,53 zł, 
koszt mieszkańców, którzy wzięli indywidualny udział w konkursie:  
140 956 zł. 
 

 
 

 
VIII. Sieć wodociągowa w Bratwinie, 

całkowity koszt inwestycji: 227 381 zł. 
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IX. Dotacja dla starostwa powiatowego na przebudowę drogi powiatowej  

i budowę chodnika w miejscowości Bratwin:  
200 000 zł. 

 

 
 

X. Zakup samochodu dla Zakładu Usług Komunalnych: 120 000 zł 
Został zakupiony fabrycznie nowy samochód ciężarowy marki Citroen 
Jumper (wywrotka) na potrzeby oczyszczalni ścieków w Dolnej Grupie. 
 
Samochód wykorzystywany będzie do transportu materiałów 
eksploatacyjnych (rury, pompy), materiałów niezbędnych przy usuwaniu 
awarii (podsypka, gruz) oraz transportu osadu i nieczystości stałych               
na terenie oczyszczalni. 
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XI. Budowa ścieżki historyczno - dydaktycznej  na terenie gminy Dragacz wraz 
ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową wiaty turystycznej, 
całkowity koszt inwestycji: 88 623 zł, 
wysokość dofinansowania unijnego z LGD: 49 053 zł. 
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Wiata turystyczna w Wielkim Lubieniu 
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XII. Wymiana pokrycia dachu na świetlicy w Wielkim Zajączkowie, 
całkowity koszt inwestycji: 76 000 zł. 
 

 
 
 
 

XIII. Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych, 
dofinansowanie dla osób fizycznych w wysokości do 4 000 zł, 
koszt: 42 913,05 zł. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU 

 

Lp Zadanie inwestycyjne Uwagi Koszt zadania 
w 2020 r. 

Stopień 
realizacji 

1 Budowa IV etapu kanalizacji 
w Dragaczu. 

Realizacja zadania 
zaplanowana do maja 
2021 r. 

3 307 998,05 zł  
(w tym  
2 057 409,59 zł 
dofinansowania 
unijnego) 

Zadania na 
2020 r. 
zostaną 
zrealizowane 

2 Przygotowanie dokumentacji 
projektowej do konkursu              
na utwardzenie drogi 
gminnej w Dragaczu od 
posesji 32A w kierunku 
osiedla, a następnie 
skręcającej w prawo              
w kierunku wału  
na wysokości Białej Karczmy. 

Dokumentacja złożona we 
wrześniu na konkurs 
Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

12 500 zł Oczekiwanie 
na wynik, 
realizacja     
w 2021 r. 

3 Utwardzenie drogi w Polskim 
Stwolnie. 

Zadanie zostanie wykonane 
w 2021 r. ze względu na 
przedłużenie przez Wody 
Polskie wykonania projektu 
(musimy wykonać 
dodatkowe opracowanie 
hydrogeologiczne ze względu 
na bliskość wału 
przeciwpowodziowego). 

27 835 zł 
(koszt projektu) 

Prace 
projektowe 
zostaną 
zakończone 
do końca 
roku. 

4 Remont świetlicy wiejskiej 
wraz z dobudową kotłowni               
i budowa nower remizy OSP 
we Fletnowie. 

 974 154 zł 
( w tym 408 000 
zł 
dofinansowania 
unijnego) 

Zadanie 
zostanie 
zrealizowane 
do końca 
2020 r. 

5 Modernizacja płyty boiska 
piłkarskiego w Wielkim 
Lubieniu. 

 154 000,00 zł Zadanie 
wykonane 

6 Przebudowa dachów             
na budynkach 
przedszkolnych  
w oddziale w Górnej Grupie. 

 232 801,84 zł Zadanie 
wykonane 

7 Wymiana dachu nad salą 
gimnastyczną w szkole 
podstawowej w Dragaczu. 
 
 

 117 000,00 zł Zadanie 
wykonane 
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8 Budowa sieci wodociągowej 
w Górnej Grupie  
i 5 odcinków w Dragaczu. 

Budowa odcinka od ul. 
Fortecznej w kierunku 
nowego osiedla w Górnej 
Grupie i 5 nowych odcinków 
w Dragaczu. 

532 801,00 zł Zadanie 
wykonane 

9 Opracowanie dokumentacji 
projektowej kanalizacji 
deszczowej na osiedlu 
wojskowym w Grupie. 

Ze względu na brak 
kompletnej dokumentacji      
z RZI zadanie zostanie 
zakończone w 2021 r. 

92 250,00 zł Zadanie 
zostanie 
zakończone 
w 2021 r. 

10 Budowa ścieżki rowerowej 
wdłuż drogi wojewódzkiej           
nr 272 Dolna Grupa – Grupa. 

 496 299,10 zł  
(w tym 422 000 
zł 
dofinansowania 
unijnego) 

Zadanie 
wykonane 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie dokumentacji 
projektowej utwardzenia 
następujących dróg 
gminnych: 
 
- na nowym osiedlu w Dolnej 
Grupie od wjazdu z drogi 
krajowej w ul. Żwirową,              
a następnie w kierunku tzw. 
starego osiedla i w kierunku 
kościoła w Górnej Grupie; 
 
- ul. Zielona w Dragaczu, 
 
- odcinek drogi w Michalu od 
tzw. drogi lubelskiej               
w kierunku drogi gminnej 
Michale – Dolna Grupa; 
 
- odcinek drogi gminnej  
w Górnej Grupie (od ul. 
Klasztornej w kierunku drogi 
krajowej nr 91) wraz  
z przebudową łącznika            
na skarpie prowadzącego od 
Klasztoru do ul. Pod Stokami; 
 
- droga gminna w Wielkim 
Lubieniu od drogi 
wojewódzkiej (przy wiacie 
rowerowej) do wyjazdu            
na skrzyżowanie z drogą 
powiatową przy zakręcie  
w kierunku Krusz; 

W 2021 r. w oparciu               
o specustawę ZRID 
zaplanujemy wykup gruntów 
w miejscach, gdzie 
zaplanowane do utwardzenia 
drogi nie mają odpowiedniej 
szerokości; ich utwardzenie 
zostanie zaplanowane 
zgodnie z przyjętym przez 
Radę Gminy Planem Budowy   
i Modernizacji Dróg 
Gminnych, lub                          
z uwzględnieniem możliwości 
pozyskania dofinansowania. 

 
 
 
 
 
42 435 zł 
 
 
 
 
 
 
25 461 zł 
 
29 151 zł 
 
 
 
 
28 782 zł 
 
 
 
 
 
 
 
32 370 zł 
 
 
 
 
 
 

Zadania 
zostaną 
zakończone 
do końca 
2020 r. 
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- droga gminna w Wiąskich 
Piaskach. 
 

 
79 704 zł 

 
 
 

12 Wyznaczenie przez geodetę 
dróg pieszo-jezdnych              i 
parkingów na terenie osiedla 
cywilnego w Grupie. 
 
 
 
 
 
 

W budżecie na 2021 r. 
zostaną zaplanowane środki 
finansowe na wykonanie 
projektów utwardzenia dróg             
i parkingów, etapowe 
wykonywanie zadania 
zaplanujemy od 2022 r. 

9 860,00 zł Zadanie 
zostanie 
zakończone 
do końca 
2020 r. 

13 Wykonanie tablic                      
z numeracją domów               
w Wielkim Zajączkowie           
i w Wielkim Lubieniu. 

 14 520,00 zł Zadanie 
zostanie 
zakończone 
do końca 
2020 r. 

 
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I ZAKUPY ZREALIZOWANE W TYM ROKU  

Remont świetlicy sołeckiej w Grupie na osiedlu cywilnym 
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Zakupiony dla OSP we Fletnowie Star 1142A. Wóz kosztował 40 000 zł a jego zaletą 

jest zbiornik na wodę (2,5 tys. litrów) i bardzo dobry stan techniczny :-) 

 

 

Wymiana dachu na budynkach przedszkola w Górnej Grupie 
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Modernizacja płyty boiska w Wielkim Lubieniu 

 

 

 

Budowa remizy OSP i remont świetlicy we Fletnowie 
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Budowa ścieżki rowerowej wdłuż drogi wojewódzkiej nr 272 Dolna Grupa – Grupa 
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OMÓWIENIE KWESTII ZWIĄZANYCH Z PODWYŻKĄ 
PODATKÓW W 2020 ROKU 

 

Planując budżet na 2020 r. zmuszeni byliśmy jesienią 2019 r. wziąć 

pod uwagę następujące okoliczności i prognozy:  

 

1. Musieliśmy założyć, że w związku ze zmianami podatkowymi (zniesieniem 
opodatkowania osób do 26 roku życia i obniżeniem podatku PIT z 18% do 17 %) 
dochody gminy obniżą się w 2020 r. o kwotę od 500 000 do 700 000 zł;  

2. W związku z podniesieniem cen energii gmina zapłaci w 2020 r. ok. 400 000 zł 
więcej za energię aniżeli w 2019 r.; 

3. W związku z podwyżkami dla nauczycieli od 1 września 2019 r. gmina w 2020 roku 
dołoży do pensji nauczycieli o 200 000 zł więcej aniżeli w 2019 r.; 

4. W związku z podniesieniem najniższej krajowej do kwoty 2600 zł na pensje dla 
najniżej uposażonych gmina wyda w 2020 r. o ok. 300 000 zł więcej (należy 
pamiętać, że gmina opłaca pensje urzędników, ale także wszystkich pracowników 
administracyjnych szkół, pracowników Zakładu Usług Komunalnych, pracowników 
interwencyjnych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, GOKSiRu                  
i bibliotek). 

 
Przy określaniu stawek podatków lokalnych gmina ma obowiązek opierać się                       
o maksymalne stawki podatków proponowane przez Ministerstwo Finansów. Jeżeli 
gmina może sobie na to pozwolić, może stosować zniżki od stawek proponowanych 
przez ministerstwo. Tak działo się w naszej gminie od 2015 r. Niestety w 2019 r. 
prognozy finansowe, uzależnione od decyzji o charakterze państwowym zmusiły nas 
do podniesienia podatków do kwot ustalanych przez ministerstwo finansów.  
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Jak widać z poniższej tabeli, niektóre podatki od 2020 r. wzrosły o niecałe 6%, część 
w granicach 24 – 33 %, a podatek od gruntów pozostałych (czyli np. od trawników 
wokół domów) – wzrósł aż o 108,33 %. 
Wysokość podwyżek, które dotknęły mieszkańców jest więc uzależniona od rodzaju                 
i wielkości gruntów, które podlegają opodatkowaniu. I tak np. wysokość podatku od 
budynków mieszkalnych wzrosła o niecałe 25 %, od budynków związanych                          
z prowadzeniem działalności gospodarczej o niecałe 27%, ale jeżeli ktoś ma 
ogrodzone duże tereny zielone wokół domu, to jego kwota całościowa podatku                 
w porównaniu z 2019 r. mogła wzrosnąć kwotowo  nawet o 100%. 

 

 

 

 

 
Na rysunku „Wydatki gminy w 2019r.” zamieszczonym na stronie 27, widać wyraźnie, 
że podatek od nieruchomości stanowi 10 % dochodów gminy. To jedyny rodzaj 
dochodu, którego wysokość może być regulowana przez gminę. Wysokość PITów, 
CITów, subwencji i dotacji (które łącznie dają 73 % dochodów gminy) jest regulowana 
przez rząd i decyzje zapadające w parlamencie. Każda gmina dostaje do budżetu 
ułamkową część podatków swoich mieszkańców. Jeżeli obniża się wysokość wpływów 
z PITów czy CITów, a zobowiązania finansowe gminy nie ulegają zmniejszeniu,                   
to władze gminy muszą szukać innych dochodów, które zrekompensują stratę. 
Podatki od nieruchomości to jedyne podatki, które mogą taką stratę pokryć.  
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Analizując omawianą sytuację, można odnieść wrażenie, że państwo podatki obniża, 
a samorząd podnosi. Trudno, żeby się tak nie działo, jeżeli zobowiązania finansowe 
gminy są z roku na rok coraz wyższe. Np. utrzymanie oświaty, do którego każdego 
roku zmuszeni jesteśmy dokładać coraz większe kwoty to dla budżetu obciążenie               
w wysokości 29 % wydatków. Zadaniem samorządu jest utrzymanie budynków 
oświatowych i zapewnienie pensji pracownikom administracyjnym, ale nie opłacanie 
pensji nauczycieli, które reguluje ustawa i które w całości powinna pokrywać 
subwencja od Państwa. Tymczasem gmina Dragacz w 2019 r. do utrzymania 
oświaty dołożyła 1 453 775 zł, a w 2020 będzie to kwota 2 127 430 zł. 

 

Kolejną lwią część naszych wydatków pochłaniają wydatki związane z pomocą 
społeczną – także 29 %. Warto zaznaczyć, że GOPS wypłaca pomoc finansową tylko 
tym, którym się ona ustawowo należy. Nie my ustalamy kryteria i nie my 
decydujemy komu chcemy pomóc, a komu nie. Kryteria określają ustanawiane                 
w parlamencie ustawy, których musimy przestrzegać. Jedyną formą pomocy 
pozostającą w gestii gminy jest pomoc żywnościowa, a także rosnące każdego roku 
wydatki na usługi opiekuńcze i opiekę nad osobami umieszczanymi w domach 
pomocy społecznej. Trzeba koniecznie zaznaczyć, że obowiązek opieki nad chorymi              
i starszymi osobami, a także pokrywanie utrzymania w DPS-ach spoczywa                     
na rodzinie. Gmina przejmuje te obowiązki tylko w przypadku, gdy taka osoba                 
nie posiada rodziców lub dzieci zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych.  

 

Gmina ma także inne ważne z punktu widzenia mieszkańców wydatki – takie jak 
utrzymanie dróg, zapewnienie oświetlenia ulicznego, utrzymanie zasobów mieszkań 
komunalnych, zapewnienie funkcjonowania GOKSiRu, przychodni gminnej                   
czy bibliotek. 

 

Każde więc obniżenie przychodów stawia pod znakiem zapytania wywiązanie                      
się z tych obowiązków. 
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Ważną częścią wydatków gminnych są także wydatki na inwestycje, bo stanowią one 
aż 18 %. Są to w porównaniu z innymi gminami duże wydatki, ale też opóźnienia np. 
w utwardzaniu dróg i oczekiwania społeczne w naszej gminie są wysokie. Mieszkańcy 
przekazują nam jasną informację zwrotną, że oczekują dalszego rozwoju gminy                    
i kolejnych inwestycji. Jak wynika z tabeli zamieszczonej na stronie 28, nasza gmina        
w tej perspektywie unijnej na lata 2014 – 2020 pozyskała (i ciągle jeszcze pozyskuje) 
najwięcej środków unijnych w powiecie świeckim. Żeby wykorzystać dofinansowanie 
unijne, czy też rządowe zmuszeni jesteśmy posiadać środki na wkład własny. To wiąże 
się z koniecznością zaciągania kredytów. Bilans końcowy jest jednak dla nas korzystny. 
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Gdyby nie pozyskane dofinansowanie na realizację wielu zadań czekalibyśmy długie 
lata. I zrealizowalibyśmy ze środków własnych najwyżej połowę tego, co już udało się 
zrobić. Zaprzepaszczenie takich możliwości byłoby zwyczajnym grzechem zaniechania.  
Dlatego w oparciu o przedstawione Państwu argumenty podjęliśmy decyzję                           
o podniesieniu podatków od nieruchomości. 
 

Wysokość dofinansowania unijnego pozyskanego  
przez gminy powiatu świeckiego w latach 2014 - 2019 
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SPRAWY BIEŻĄCE  
 

Funkcjonowanie gminnej przychodni zdrowia. 

W związku z licznymi sygnałami z Państwa strony, dotyczącymi trudności                             
w uzyskaniu teleporady medycznej poprosiłam o wyjaśnienia dr Barbarę Krawczyk, 
zastępującą dyrektora przychodni. 

Jak zostałam poinformowana, do dyspozycji pacjentów rejestrujących się na 
teleporadę są podane cztery telefony: 52 33 25629, 52 33249 35, 604 160 999                   
do położnej: 604 149 505. 

Zapotrzebowanie na powtórki leków można zgłaszać telefonicznie, poprzez 
wrzucenie kartki z zamówieniem do skrzynki przed wejściem głównym                              
do przychodni w godzinach od 8.00 do 14.00, a także mailowo                                              
na adres: recepty@przychodnia-dolnagrupa.pl. W tytule maila należy wpisać: 
RECEPTA. W każdym przypadku należy przy zamawianiu recept podać: imię                          
i nazwisko, PESEL, numer telefonu, ilość, nazwy i dawki leku, a także sposób odbioru 
kodów: osobisty, telefoniczny lub mailowy. 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. lekarz udzielający 
teleporady ustala podczas rozmowy, czy jest ona wystarczająca dla rozwiązania 
problemu zdrowotnego pacjenta, czy konieczna jest osobista wizyta pacjenta                   
w przychodni. 

Dla przykładu w miesiącu sierpniu i wrześniu gminna przychodnia: 

w sierpniu: udzieliła 1512 teleporad, 321 pacjentów zostało przyjętych osobiście, 
odbyły się 34 wizyty domowe i 112 wizyt pielęgniarskich w domach pacjentów; 

we wrześniu: udzieliła 1983 teleporad, 492 pacjentów zostało przyjętych osobiście, 
odbyło się 47 wizyt domowych i 156 wizyty pielęgniarskie w domach pacjentów.  

Od 1 maja przychodnia prowadzi profilaktykę, wykonywane są szczepienia                         
u niemowląt i dzieci szkolnych, szczepienia u dzieci i dorosłych przeciw grypie,                      
oraz wykonywane są badania ekg, iniekcje w przychodni i w domu 
pacjenta. Przyjmuje także stomatolog i ginekolog (o wyznaczonych godzinach, 
zgodnie ze standardami czasowymi i z zachowaniem bezpieczeństwa). 

Od 7 września punkt poboru krwi jest czynny 3 razy w tygodniu - po wcześniejszym 
uzgodnieniu daty i godziny z pacjentem. 

https://poczta.wp.pl/k/
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Bardzo ważną informacją dla nas wszystkich jest fakt, że do zespołu lekarzy w naszej 
przychodni dołączyła lek. med. Karolina Sobczuk. 

Rozumiem, że ograniczona dostępność do porad medycznych i trudności                            
w połączeniu telefonicznym z przychodnią są dla nas wszystkich dużym 
utrudnieniem. Proszę jednak o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ w tak małej 
przychodni gminnej jak nasza, przy tak nielicznym personelu zachowanie wszelkich 
możliwych środków ostrożności jest bezwzględnie konieczne. Przy takiej ilości 
udzielanych porad nie jest możliwe zlecenie pracownikom pracy zdalnej,                       
czy wprowadzenie pracy zmianowej, by uniknąć zagrożenia. W przypadku 
podejrzenia zakażenia Covidem praktycznie cały personel zostanie skierowany                
na kwarantannę, co dla mieszkańców oznaczałoby całkowite czasowe odcięcie                  
od pomocy medycznej. Równocześnie bardzo proszę o ograniczenie telefonicznego 
zamawiania recept na korzyść karteczek wrzucanych do skrzynki lub maili. Ważne 
jest także, by kody odbierać mailowo lub smsem i nie blokować niepotrzebnie linii 
telefonicznych. Zrozumiałe jest, że osoby starsze mogą mieć problem                           
z zamówieniami drogą mailową, ale w naszym wspólnym interesie leży, by tym 
osobom pomóc. 

Tak jak w naszym wspólnym interesie leży bezpieczne i rozsądne korzystanie                       
z pomocy personelu medycznego. 

GDDKiA konsultuje przebieg trasy S5 na odcinku:  

Nowe Marzy – Ostróda. 

7 października, w środę odbyła się wideokonferencja Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad skierowana do wszystkich gmin zainteresowanych 
powstaniem kolejnego odcinka S5 na trasie Nowe Marzy - Ostróda. Poniżej 
zamieszczamy screeny najważniejszych slajdów przedstawiających cztery możliwe 
trasy przebiegu S5, z których czwarta - brązowa miałaby zaczynać się w węźle Nowe 
Marzy. Na razie jest to tylko wstępna koncepcja, nie określająca dokładnego 
przebiegu, ale widać wyraźnie, że trasa zaczynałaby się w Nowych Marzach,                     
a następnie biegła w kierunku Wielkiego Zajączkowa, gdzie powstałby most przez 
Wisłę. Analizując Studium Sieciowe Układu Dróg Krajowych w Rejonie Grudziądza 
widzimy wyraźnie, że w propozycjach z 2010 r. planowano podobny przebieg trasy 
jako jedną z rozważanych wówczas koncepcji. W tych dość dokładnych materiałach 
brano pod uwagę zaplanowanie przebiegu S5 przez tzw. niziny, czyli przez grunty 
rolne i miejscowości położone wzdłuż Wisły, a także przez Górną Grupę, Dolną 
Grupę, Fletnowo i dalej w kierunku Wielkiego Zajączkowa. Teoretycznie możliwa 
byłaby także trasa przez Grupę, co wiązałoby się z wycinką sporej połaci lasów. Wójt 
gminy w oficjalnym stanowisku przesłanym do GDDKiA wyraziła opinię, że żadna                 
z wersji nie jest dla naszej gminy korzystna. W każdym przypadku nowa S5 
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przecinałaby nowo powstałe tereny inwestycyjne, które są dla naszej gminy 
absolutnie niepowtarzalną szansą na rozwój. Tym bardziej, że bardzo poważnie 
zaawansowane są rozmowy dotyczące umiejscowienia na tych terenach poważnego 
inwestora. Nie do przyjęcia jest także wizja wyburzeń domów wzdłuż praktycznie 
całej gminy, ani przecinanie terenów rolniczych. Na szczęście - jak wynika                           
ze szczegółowych analiz zleconych przez GDDKiA wersja "brązowa" - czyli trasa 
zaczynająca się w Nowych Marzach jest najmniej opłacalna zarówno                             
z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Jest więc duża szansa na to,             
że zostanie ona odrzucona. Ma jednak swoich zwolenników, więc do GDDKiA zostało 
wystosowane nasze oficjalne stanowisko w tej sprawie. Rozpoczęcie trasy                      
w okolicach Grudziądza nie oznacza oczywiście, że będziemy pozbawieni 
bezpośredniego dostępu do nowej S5. Z węzłem w okolicach Grudziądza łączy nas 
autostrada. 

Jeżeli chcecie Państwo wyrazić swoje opinie i komentarze w tej sprawie proszę                  
o maile na adres: wojt@dragacz.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 52 33 249 69, 
wew. 144. 
 
 

 
 

https://poczta.wp.pl/k/
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Kto w gminie odpowiada za meliorację rowów? 

 

Ponieważ na wielu zebraniach sołeckich padają pytania i uwagi dotyczące melioracji 

rowów w naszej gminie wyjaśniamy zasady funkcjonowania Związku Wałowego. 

W większości gmin za meliorację odpowiadają spółki wodne. W gminie Dragacz 

zajmuje się tym Związek Wałowy – który tak samo jak spółka wodna jest samorządną 

organizacją rolników. Związek Wałowy powstał w oparciu o przepisy Prawa wodnego 

i jest zarejestrowany w Wodach Polskich. Spółka ma swój statut, wybrany na jego 

podstawie zarząd (którego prezesem jest Pan Grzegorz Pieniążek) i podlega 

nadzorowi starosty powiatowego. 

 

W żadnym stopniu nie podlega gminie. Siedziba Związku Wałowego grzecznościowo 

mieści się w Urzędzie Gminy, ale gmina nie jest organem nadzorującym pracę 

Związku Wałowego. 

 

Związek Wałowy finansuje swoją działalność ze składek rolników (ich wysokość jest 

różna w różnych miejscowościach – w zależności od ilości urządzeń melioracyjnych), 

z dotacji od Wojewody (w 2020 r. - 50 tys. zł), z dotacji ze starostwa powiatowego    

(w 2020 r. - 27,5 tys. zł), z dotacji od Gminy (w 2020 r. - 25 tys. zł) i z wykonanych 

robót zewnętrznych (w 2020 r. - 23 tys. zł). Składki rolników to w 2020 r. 93 tys. zł, 

więc związek w tym roku dysponuje budżetem w wysokości 218 500 zł. 



36 

 

 

Decyzje o tym, jakie prace w danym roku zostaną wykonane i jak zostanie 

rozdysponowany budżet podejmują członkowie Zarządu na walnym zebraniu, które 

odbywa się raz w roku w miesiącu marcu. Wtedy także przyjmowane jest rozliczenie 

wydatków za rok ubiegły. Bardzo często rolnicy zwracają się bezpośrednio                        

do kierownika technicznego Związku Wałowego, czyli pana Andrzeja Młynka                       

ze swoimi uwagami i propozycjami działań. Nie ma to żadnego uzasadnienia, 

ponieważ pan Andrzej Młynek musi co roku rozliczyć się ze zrealizowanych zadań 

zarówno przed Zarządem, jak i przed całym Walnym Zebraniem, na którym                        

w charakterze gości (bez prawa decyzyjnego głosu) są także przedstawiciele 

starostwa powiatowego i gminy. Pan Andrzej Młynek nie ma prawa podejmowania 

jednoosobowych decyzji zmieniających roczny plan konserwacji – jego zadaniem jest 

wykonanie przyjętego planu i rozliczenie się z jego wykonania. 

 

Każda wieś ma swoich przedstawicieli w Zarządzie (jednego lub dwóch), wybieranych 

raz na 5 lat na zebraniach wiejskich. Najbliższe wybory zarówno przedstawicieli, jak              

i Zarządu odbędą się w 2021 r. Jeżeli więc rolnicy chcą mieć wpływ na to, jakie 

zadania będzie wykonywał Związek Wałowy muszą zaangażować sie w jego prace, 

ponieważ tylko rolnicy mają prawo decyzyjnego głosu. Niestety zaangażowanie              

ze strony rolników z roku na rok maleje. Na walnym zebraniu w marcu 2020 r. na 21 

delegatów obecnych było... 7. Niektóre miejscowości nie były w ogóle 

reprezentowane, chociaż wszędzie są wybrani przedstawiciele. Należy zaznaczyć,               

że nawet jeżeli ktoś nie chce angażować się w bycie przedstawicielem swojej 

miejscowości, to zebranie ma charakter otwarty i każdy rolnik może wziąć w nim 

udział i zabrać głos (bez prawa głosowania, które posiadają tylko przedstawiciele).  

 

Podsumowując: 

1. Jeżeli rolnicy chcą wziąć udział w dyskusji na temat prac związku wałowego, 

właściwym miejscem jest zebranie Związku Wałowego, na którym obecni            

są przedstawiciele i Zarząd Związku.  

2. Apelujemy o większe zaangażowanie rolników w działalność Związku 

Wałowego – trudno jest spełnić oczekiwania rolników w sytuacji, kiedy               

w walnym zebraniu uczestniczy zaledwie 1/3 przedstawicieli. Zachęcamy           

do zaangażowania się osoby starsze, z doświadczeniem, ale także ludzi 

młodych, kreatywnych, z pomysłami i chęcią do pracy :-) 
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Ruszają długo oczekiwane przygotowania do remontu drogi 
wojewódzkiej 272. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił opracowanie Programu Funkcjonalno - 
Użytkowego, który pozwoli na ogłoszenie przetargu, zlecenie przygotowania 
projektu i modernizację drogi wojewódzkiej od ronda w Dolnej Grupie                          
do miejscowości Piła Młyn. Podczas spotkania w ZDW w Bydgoszczy wójt gminy 
Dorota Krezymon rozmawiała o obietnicy ZDW wybudowania chodnika od Dolnej 
Grupy po Grupę osiedle cywilne (do końca terenów granicznych naszej gminy),                
a także o problemie odwodnienia drogi zwłaszcza na odcinku w Dolnej Grupie przy 
rondzie, gdzie często dochodzi do zalewania posesji położonych wzdłuż drogi,                
a także przy dworcu PKP w Grupie. Remont będzie oznaczał także naprawę chodnika 
wzdłuż jednostki wojskowej w Grupie i budowę nowego oświetlenia. Otrzymaliśmy 
zapewnienie, że wszystkie nasze postulaty zostaną uwzględnione. Zgodnie z planem 
droga powinna zostać wyremontowana do końca 2023 r. 

Remont drogi Mniszek – Grupa 

We wrześniu wykonany został remont drogi Mniszek - Grupa. Remont 
przeprowadzony był na zlecenie firmy BUDIMEX budującej odcinek S-5 w Nowych 
Marzach i był efektem umowy podpisanej z Gminą. Załatano największe zagłębienia 
w celu wyrównania drogi, a następnie na najbardziej uszkodzonych odcinkach 
(łącznie 2 km) wylana została nowa warstwa zabezpieczająca. 

Warto przypomnieć, że w 2018 r. zleciliśmy wykonanie projektu remontu drogi,                
z którym chcemy stanąć do konkursu na dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Ponieważ jednak droga w przeważającej części biegnie przez las    
do dnia dzisiejszego trwają uzgodnienia projektu z dyrektorem ochrony środowiska                 
w Bydgoszczy, co uniemożliwia dalsze prace projektowe i wstrzymuje uzyskanie 
pozwolenia na budowę. 
 

Przewozy publiczne  
 
W porozumieniu z Powiatem Świeckim oraz Gminą Nowe od 1 września 2020 zostały 
uruchomione dwie nowe linie autobusowe: Nowe - Świecie - Nowe przez Michale,  
oraz Nowe - Świecie - Nowe przez Warlubie. Rozkład jazdy został tak zaplanowany,    
by umożliwić przesiadkę pasażerów na przystanku w Dragaczu (przy poczcie)              
w kierunku Grudziądza lub Grupy. Powiat Świecki pozyskał dopłatę do tych linii             
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 
Konkurs zakładał dofinansowanie tylko tras na terenie danego powiatu, dlatego              
nie było możliwe zaplanowanie bezpośredniego połączenia z Grudziądzem. Wkład 
własny Gminy Dragacz w roku 2020 w postaci dotacji dla Powiatu Świeckiego wyniósł 
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20.000,00 zł. Od 7 września 2020 r. udało się,  po negocjacjach z dyrekcją 
Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy, przywrócić ranny, 
komercyjny kurs ze Świecia do Grudziądza i popołudniowy z Grudziądza do Świecia. 
Kursy te zapewniają młodzieży z naszej gminy dojazd i powrót ze szkół średnich                 
w Grudziądzu. Od 2021 roku planujemy w porozumieniu z Gminą Nowe oraz 
Warlubie uruchomienie połączeń na trasie Nowe - Grudziądz - Nowe przez Mały 
Komorsk i Mątawy. Przewozy te również mają być realizowane w oparciu o dopłatę             
z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Udało 
się nam także przekonać przewoźnika zapewniającego dowozy na trasie Grudziądz – 
Grupa do przywrócenia kursów niedzielnych, które umożliwią zwłaszcza dotarcie          
na mszę św., a także kursów sobotnich. Jak zapowiedział przewoźnik ich utrzymanie 
jest uzależnione od tego, czy będą opłacalne. 
. 

Remont kuchni w szkole w Michalu 
Zmodernizowaliśmy kuchnię w SP Michale  za 100 000 zł w tym w wyniku złożenia 
wniosku  uzyskaliśmy dotację od Wojewody Kujawsko Pomorskiego w wysokości 
80.000 zł  w ramach   rządowego  programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019- 
2023" w roku 2020  . Umożliwiło nam to dowożenie posiłków do SP Dragacz o co 
zabiegali rodzice, a także przeprowadzenie remontu kuchni, w ramach którego 
nastąpiła wymiana płytek, założenie ciepłej wody, zmiana instalacji  gazowej, 
wymiana instalacji elektrycznej i zakup  nowoczesnego  wyposażenia kuchni:  kuchni 
z piekarnikiem, zlewów, baterii, obieraczki do warzyw i zmywarki. 

 
Powiększamy szkolne księgozbiory. 
Uzyskaliśmy również  12 000 zł na uzupełnienie księgozbioru w SP Grupa  składając 
wniosek  i otrzymując dotację  w ramach Narodowego  Programu Rozwoju 
Czytelnictwa . 

 
Nagroda Wójta Gminy Dragacz 
W 2020 roku po raz pierwszy została wręczona nagroda Wójta Gminy Dragacz 
pn.„Przyjaciel Gminy Dragacz”. Nagroda jest formą wyróżnienia za szczególne 
osiągnięcia i zasługi dla promocji i rozwoju Gminy Dragacz. Statuetkę oraz nagrodę 
pieniężną otrzymali: 

1. Pani Wanda Daleszyńska za zasługi w dziedzinie kultury, 
2. Pan Jan Markiewicz za zasługi w dziedzinie działalności społecznej, 
3. Pan Ryszard Arentewicz za zasługi w dziedzinie działalności społecznej                      

i sportowej, 
4. Pan Islam Bersanukaev za osiągnięcia w dziedzinie sportu. 

 
Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszej owocnej 
działalności na rzecz lokalnej społeczności. 
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Nagrodę otrzymała Pani Wanda Dalaszyńska 

 
 
 
 
 
 

 
Nagrodę otrzymał Pan Jan Markiewicz 
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Nagrodę otrzymał Pan Ryszard Arentewicz 

 
 
 
 
 

 
 

 
Nagrodę otrzymał Pan Islam Bersanukaev 

 
 


