SPRAWOZDANIE
z działalności Wójta Gminy Zabrodzie w okresie międzysesyjnym.
Okres sprawozdawczy obejmuje od 04.12.2003 r. do 29.01.2004 r.
1. Udział w wielu uroczystościach i spotkaniach z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2004.
W dniu 31.01.2004 o godz. 14-tej w Wyszkowie – V Powiatowy Przegląd Kolęd
i Pastorałek. W przeglądzie tym weźmie udział młodzież z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kicinach oraz z Gimnazjum w Zabrodziu. Będzie to pewnie ostatni
akcent świąteczno-noworoczny.
2. Czynności gospodarczo-administracyjne:
- uzupełniono wnioski na zadania inwestycyjne w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Do dalszego rozpatrywania przez Agencję w ramach Programu SAPARD
przeszły wnioski o dotację na wodociąg i kanalizację w Mostówce.
Na te zadania ogłosiłem przetargi z klauzulą zawieszającą.
- WFOŚ i GW przyjął do dofinansowania w formie pożyczki do wysokości
łącznej kwoty 335 tys. zł n/w zadania:
- PSP Dębinki kotłownia i termomoderizacja szkoły
- PSP Adelin – kotłownia
- Urząd Gminy – termomodernizacja.
Na zadania te po zastanowieniu się i konsultacjach z Komisjami Rady
ogłoszę
przetargi. Termin złożenia wniosków upływa 30 kwietnia br.
- odebraliśmy sprzęt ratownictwa technicznego dla OSP Zabrodzie.
Podejmujemy starania o wejścia do Krajowego Systemu Ratownictwa
Gaśniczego. Do odbioru jest piła do stali i betonu.
- zmodernizowano drogę Podgać – Gać i zgłoszono ją do finansowania
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zgłoszono również drogę Głuchy –
Wszebory /asfaltowanie/
- rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Adelinie. Jedyną kandydatką była Pani mgr Hanna Gajewska.
Uzyskała 100 % poparcia członków Komisji Konkursowej.
- odbyłem zebranie z mieszkańcami Mościska w sprawie chodnika i rowu
odwadniającego. Zainteresowanie niewielkie w szczególności budową
chodnika. Na wykonanie rowu opracowałem Projekt Techniczny. Wykonanie
rowu planuje się w okresie wiosennym.
- zmodernizowałem 22 punkty zapalania w oświetleniu drogowo-ulicznym.
Konserwację oświetlenia w dalszym ciągu będzie zajmował się
Pan T. Rudziński. Zlecenie z Wolnej Ręki – 6000 EURO brutto.
- odbyło się zebranie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polski na którym ustalono harmonogram zebrań
sprawozdawczych w OSP za 2003 rok.
- przekazano do Panów Radnych projekt uchwały budżetowej na 2004 rok.
Po dzisiejszej Sesji zajmiemy się przygotowaniem Sesji budżetowej,
którą planujemy odbyć w marcu br.
- ogłoszono przetarg /12.02.2004/ na żwirowanie i równanie dróg.

-

przygotowano materiały na dzisiejszą Sesję w tym Apel do mieszkańców
gminy o dobrowolnym udziale w finansowaniu zbiórki odpadów stałych /
śmieci/ Opracowano harmonogram odbioru śmieci na 2004 rok.
rozpatrzyłem wiele podań podatników o umorzenie lub rozłożenia na raty
należności podatkowych.
realizowano prace remontowo-modernizacyjne w kotłowni gazowej
ogrzewającej Szkoły i Dom Nauczyciela w Zabrodziu. Odbiór robót i ich
rozliczenie nastąpi w najbliższych dniach.
podejmowałem niezbędne działania organizacyjne w zakresie odśnieżania
i walki z gołoledzią na drogach powiatowych i gminnych. Nie było wielu uwag
do użytkowników dróg.
wpływają wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy w szczególności od jednostek organizacyjnych
wymienionych w ustawie. Mało jest wniosków od właścicieli nieruchomości.
prowadziłem konsultacje ze Starostwem Powiatowym na temat modernizacji
dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie
- droga do Młynarzy
- droga /trelinka
- droga Słopsk – Dręszew
Wyraziłem pogląd, że gmina będzie partycypować w kosztach przebudowy
dróg. Czekam na propozycje współpracy.
Rozpoczynają się ferie zimowe Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury przedstawią pracę jednostek w tym okresie.

