SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
ZA OKRES OD 26.03.2014r. DO 18.06.2014r.

1. W dniu 4 kwietnia w Urzędzie Gminy w Andrzejewie odbyło się spotkanie Wojewody
Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego z mieszkańcami gminy. W spotkaniu którego
głównym tematem było finansowanie budowy dróg lokalnych uczestniczył również
Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński.
2. 7 kwietnia br. podpisana została umowa na wykonanie utwardzenia terenu przy Szkole
Podstawowej w Ołdakach Polonii o powierzchni 690 m2. Łącznie wpłynęło 10 ofert,
cena najkorzystniejszej wynosi 67.650 zł.
3. Zakończyły się roboty budowlane przy termomodernizacji Świetlicy Wiejskiej w
Mianowie. Koszt robót wyniósł 42.876 zł i w znacznym stopniu został sfinansowany z
funduszu sołeckiego.
4. Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 100% wartości zadania
na budowę ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce. Zakup
drewnianych urządzeń edukacyjnych i rekreacyjnych w całości sfinansowany zostanie
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
5. Zakończył się ostatni etap kanalizowania Andrzejewa. Wartość robót wyniosła ponad
1.088 tyś zł z czego dofinansowanie z PROW 2007-2013 wyniesie ponad 629 tyś zł.
6. W niedzielę 4 maja w kościele parafialnym w Andrzejewie odprawiona została
Msza św. w intencji strażaków ochotników, w dzień ich patrona Św. Floriana.
7. W dniach 12-13 maja na terenie gminy Andrzejewo została przeprowadzona zbiórka
odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego.
8. Gruntownie odnowione zostały pomieszczenia biblioteki w Szkole Podstawowej w
Andrzejewie. Większość prac wykonana została siłami własnymi. Koszt materiałów i
mebli wyniósł niecałe 10 tyś zł.
9. Wymienionych zostało 95 lamp oświetleniowych w miejscowości Stara Ruskołęka i
Kowalówka wraz z przebudową układów pomiarowych. Wartość robót wynosi niecałe
70 tyś zł. i zostanie w 100% sfinansowana z częściowo umarzalnej pożyczki z
WFOŚiGW w Warszawie.
10. Trwają roboty przy budowie Świetlicy Wiejskiej w Kowalówce. Zakończenie prac
zgodnie z umową planowane jest na dzień 31 sierpnia 2014r.
11. Zaawansowane są również roboty przy zagospodarowaniu skweru pomiędzy
kościołem a rzeką w Andrzejewie. Oficjalne otwarcie inwestycji planowane jest w
dniu 24 sierpnia podczas Dni kukurydzy. Tegoroczna impreza odbędzie się w nowym
miejscu, gdzie właśnie dobiegają końca prace porządkowe.

12. Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Nowej Ruskołęce. Wykonawcą robót
była firma Bitum z Zambrowa za kwotę 337 tyś. zł. Dodatkowo zamontowano 16
przepustów pod zjazdami których zakup sfinansowano z funduszu sołeckiego.
13. 12 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu gminy Andrzejewo. Łącznie wpłynęło 3 oferty,
najniższą cenę zaproponował Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrowi
Maz. Umowa obowiązywać będzie przez okres 2 lat.
14. Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Gmina Andrzejewo uzyskała częściowe
finansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach Bolędach.
15. Ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Rynek w Andrzejewie wraz z budową
kanalizacji deszczowej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca. W przygotowaniu
są także przetargi na dożywianie i dowożenie uczniów do szkół oraz przetarg na
przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach Bolędach.
16. Zakupiony został samochód dostawczy dla jednostki OSP Zaręby Bolędy. Zakup
pojazdu za kwotę 24 tyś zł sfinansowany został z funduszu sołeckiego za okres 2 lat.
17. W ostatnim czasie złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Pierwszy
wniosek dotyczy wykonania ścieżki rowerowej, a obejmuje m.in. uporządkowanie
terenu przy cmentarzu, budowę nowego placu zabaw oraz wykonanie nowych
nawierzchni ulic Brodnej i Koziej. Drugi wniosek dotyczy remontu pomieszczeń po
banku z przeznaczeniem na bibliotekę gminną. W najbliższym czasie złożone zostaną
także wnioski na dofinansowanie z PROW 2007-2013 - Odnowa Wsi na remont
Świetlic Wiejskich w Starej Ruskołęce i Andrzejewie oraz z tzw. Małych projektów
na zagospodarowanie terenu przy ulicy Srebińskiej w Andrzejewie.

