SPRAWOZDANIE
z działalności Wójta Gminy Zabrodzie w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie dot. okresu od dnia 03 czerwca 2004 r. do dnia dzisiejszego.
Realizowane zagadnienia:
1. Podpisałem umowę z firmą Pana Z. Nizińskiego z Wyszkowa na wykonanie
kanalizacji sanitarnej we wsi Mostówka w ramach programu SAPARD.
Powyższe nastąpiło z uwagi, że Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Sp.j. Hanna
i Paweł Orłowcy Wołomin zrezygnowała z wykonawstwa w/w zadania.
Jednocześnie wystąpiłem do firmy ubezpieczeniowej zabezpieczającej w/w
Przedsiębiorstwo o wpłatę na rzecz gminy wadium w wysokości 32 tys. zł.
Podpisaliśmy również umowę z SAPARDEM na finansowanie w/w inwestycji.
2. Spotkałem się z wykonawcą sali gimnastycznej w Dębinkach w sprawie realizowanej
inwestycji. Ustaliliśmy zakres wyposażenie sali w sprzęt sportowy. Wykonawca
przedstawi propozycje kosztów z tym związanych co umożliwi dalsze rozmowy
i ewentualne podpisanie dodatkowej umowy.
3. Był to zakres zakończenia roku szkolnego. Miałem okazję uczestniczyć w kilku
uroczystościach szkolnych. Dziękuję Dyrektorom szkół za przygotowanie tych bardzo
ważnych uroczystości w szczególności dla uczniów kończących naukę tj. kl. VI
Publicznych Szkół Podstawowych i III Gimnazjum.
Jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim naszym nauczycielom za ciężką pracę
w minionym roku szkolnym i życzę Im dobrego wypoczynku w okresie wakacji.
4. Odbył się konkurs na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Kiciny.
Komisja konkursowa zaakceptowała kandydaturę dotychczasowej Pani Dyrektor
Marię Kaczmarską. Po uzyskaniu opinii z Kuratorium Oświaty powierzę Pani Marii
Kaczmarskiej funkcję dyrektora na następne 5 lat.
5. Był również okres wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję wszystkim
Paniom i Panom zaangażowanym w przygotowanie, przebieg i podsumowanie
wyborów w naszej gminie.
6. Odbyło się Walne Zebranie Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Zwiększono kapitał Funduszu o 500 tys. zł /wkład Banku Gospodarki Krajowej/
Stworzono więc lepsze warunki do jego funkcjonowania.
7. Przygotowano materiały na dzisiejszą Sesję.
8. Po przetargach zleciłem opracowanie Projektów Technicznych na wodociągowanie we
wsi Słopsk oraz Głuchy, Wysychy i Dębinki.
Cena opracowań – 43.920,00 zł + 54.900,00 /98.820,00/
Wykonawca opracowań – Zakład Budowl. Inst. – K. Wróbel.
W trakcie opracowania są mapy do celów projektowych dla wsi Choszczowe i Adelin.
9. Wyremontowano przepust na drodze w Basinowie. Za pomoc dziękuję Panu
Henrykowi Tadeuszowi Woźniakowi.
10. 06 czerwca br. W Tłuszcz odbył się Przegląd – Święto Pieśni Ludowych. Dziękuję
Paniom z KGW Zabrodzie i KGW Głuchy za reprezentowanie naszej gminy w tym
przeglądzie.
11. Zorganizowano turniej piłki nożnej dla młodzieży o Puchar Wójta Gminy. I miejsce
Koło Sportowe Dębinki II Koło Sportowe Zabrodzie i III – Koło Sportowe Adelin.

