
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA 

ZA OKRES 30.03.2015-12.05.2015 

 

1. Dobiega końca remont 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. 

 

2. Trwają roboty budowlane polegające na remoncie Świetlicy Wiejskiej w Andrzejewie 

również dofinansowanego w ramach PROW 2007-2013. Zgodnie z umową roboty 

mają potrwać do 29 maja br.   

 

3. Trwają roboty budowlane przy rozbudowie drogi gminnej o dł. 3,3km Gołębie 

Leśniewo-Budziszewo. Częściowo wykonano już podbudowę z kruszywa łamanego. 

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. 

 

4. W dniu 4 maja odbyła się kontrola przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w 

Warszawie prawidłowości wykonania zagospodarowania terenu przy Ośrodku 

Zdrowia w Andrzejewie. Nie wniesiono uwag do zrealizowanej inwestycji, w ramach 

której 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. 

 

5. Powiat ostrowski otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w 

kwocie 1 mln 900 tyś zł na rozbudowę mostu w Mianowie wraz z dojazdami o 

długości 5,2 km. Inwestycja będzie realizowana w 2015r. na terenie gminy 

Andrzejewo i Szulborze Wielkie. Kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 4,5 mln zł. 

 

6. Rozpoczęły się prace projektowe związane z modernizacją drogi gminnej Załuski 

Lipniewo – Pieńki Żaki (dł. 1km) oraz ulicy Pułtuskiej w Andrzejewie wraz z budową 

odwodnienia (dł. ok. 250m). 

 

7. Sprzedany został autobus szkolny niewykorzystywany do dowożenia dzieci od 

września ubiegłego roku. 

 

8. Rozpoczęły się prace remontowe ołtarza i dachu kościoła w Andrzejewie. Wykonanie 

prac w tak dużym zakresie było możliwe dzięki pozyskanej przez parafię dotacji od 

Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 700 tys. zł. Całość robót 

kosztować ma ok. 1 mln. zł. 

 

9. Zakupiona została kosiarka samobieżna John Deere, która wykorzystywana będzie 

zarówno do koszenia zieleni gminnej jak i czynności porządkowych za pomocą 

przystawki zamiatającej. 

 

10. W urzędzie gminy przeprowadzona zostanie kontrola w zakresie prawidłowości 

wydatkowania dotacji celowych przeznaczonych na oddziały przedszkolne, w 

szkołach na terenie gminy Andrzejewo, a także kontrola zadań zleconych z zakresu 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 


