SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
ZA OKRES 12.05.2015-30.06.2015
1. Zakończyły się odbiory inwestycji gminnych polegających na remoncie świetlicy
wiejskiej w Andrzejewie i Starej Ruskołęce. Zostały również złożone wnioski o
przekazanie dofinansowania dla powyższych inwestycji. (Andrzejewo wartość
104 tys. zł, dofinansowanie 63 tys zł, Stara Ruskołęka wartość 298 tys. zł,
dofinansowanie 182 tys. zł).
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej rozstrzygnął przetarg na
przebudowę mostu w Mianowie wraz z dojazdami o łącznej długości 5,4 km. Most na
czas przebudowy zostanie całkowicie wyłączony z użytkowania. Wykonawca
wyznaczy i oznakuje objazdy które w chwili obecnej nie są jeszcze znane. Oferta
wykonawcy - konsorcjum firm, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych
"TRAKT" Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem i Domost Sp. z o.o. z Małkini
Górnej opiewa na kwotę 3mln. 200tys. zł. Gmina Andrzejewo dofinansuje inwestycję
kwotą niespełna 750 tys. zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie
listopada 2015r.
3. Trwają roboty budowlane przy rozbudowie drogi gminnej o dł. 3,3km Gołębie
Leśniewo-Budziszewo o wartości 2 mln 126 tys. zł. Na wykonanie całości wykonawca
ma czas do 31 sierpnia br.
4. W urzędzie gminy przeprowadzone zostały kontrole w zakresie prawidłowości
wydatkowania dotacji celowych przeznaczonych na oddziały przedszkolne, w
szkołach na terenie gminy Andrzejewo oraz zadań zleconych z zakresu zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej. W toku prowadzonych czynności kontrolnych nie
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizowanych zadań.
5. W dniach 13, 23 i 27 czerwca prowadzona została akcja odbioru odpadów
wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców przed posesje. Odebrane
zostały meble oraz inne odpady wielkogabarytowe a także zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny.
6. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisana została umowa na
zakup energii elektrycznej pomiędzy gminą Andrzejewo a nowym dostawcą, firmą
Energa. Umowa obowiązywać będzie przez okres 2 lat tj. do lipca 2017r.
Oszczędności wynikać będą z niższej ceny 1 kW energii oraz obniżenia ceny usług
dystrybucyjnych w tym likwidacji opłat stałych.
7. Zakończyły się trwające od lutego wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 20152019.

