SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI WÓJTA
ZA OKRES 26.02.2015 – 30.03.2015
1. Zakończyły się roboty budowlano-montażowe w Stacji Uzdatniania Wody w
Zarębach-Bolędach. Obecnie stacja jest w fazie rozruchu technologicznego i trwają
odbiory wykonanych robót. Inwestycja o wartości 888 tys. zł w większości zostanie
sfinansowana ze źródeł zewnętrznych tj. w ramach PROW 2007-2013 oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Trwają roboty budowlane przy remoncie Świetlicy Wiejskiej w Starej Ruskołęce.
Zgodnie z umową wykonawca na realizację zamówienia ma termin do 29 maja br.
Wartość inwestycji wyniesie 298 tys. zł i zostanie dofinansowana w ramach PROW
2007-2013.
3. Również w ramach PROW 2007-2013 zostanie dofinansowany remont Świetlicy
Wiejskiej w Andrzejewie, którego wartość po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym wynosi 104 tys. zł. Umowa z wykonawcą została już podpisana, roboty
mają rozpocząć się w kwietniu i potrwać zgodnie z umową do 29 maja br.
4. Zakończyły się roboty budowlane dotyczące budowy boiska trawiastego wraz z
urządzeniami przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce. Wartość robót wyniosła
69 tys. zł w tym dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 34 tyś. zł.
5. Podpisana została umowa z wykonawcą na modernizację odcinka drogi gminnej o dł.
3,3km Gołębie Leśniewo-Budziszewo. Koszt robót zgodnie z umową to 2 mln 126 tys.
zł. Na wykonanie całości wykonawca ma czas do 31 sierpnia br. Gmina na inwestycję
otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych tzw. „schetynówek” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
6. Wykonane zostało zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Andrzejewie.
Utwardzony został teren koską brukową, wykonane chodniki i elementy małej
architektury za kwotę 30 tys. zł. Dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013
wyniesie 15.800 zł.
7. W czwartek 26 marca odbyła się już III Debata Społeczna w Andrzejewie, poświęcona
w głównej mierze bezpieczeństwu dzieci, młodzieży i osób starszych. Debaty
społeczne przeprowadzane są przez policję w gminach naszego powiatu w ramach
Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań
„Razem Bezpieczniej”. Na zakończenie debat gminnych zastanie zorganizowana
debata powiatowa, podsumowująca dotychczasowe spotkania z mieszkańcami, w dniu
10 kwietnia 2015r.

