Sprawozdanie
Wójta Gminy Zabrodzie z działalności międzysesyjnej.

Wysoka Rado!
Sprawozdanie dot. okresu od ostatniej Sesji, którą odbyliśmy w dniu 31.08.2006 r.
Był to okres bardzo intensywnej pracy pracowników Urzędu Gminy, nauczycieli,
pracowników obsługi szkół, Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnego Ośrodka Opieki
Społecznej w zakresie realizacji zadań społeczno-gospodarczych wynikających z planu
budŜetu na bieŜący rok jak równieŜ związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, szacowanie
szkód w rolnictwie, dopłat do paliwa rolniczego, świadczeń rodzinnych oraz organizowania
wielu imprez kulturalno-rozrywkowych, uroczystości szkolnych i religijnych.
Do najwaŜniejszych zadań, które wymienię naleŜą:
1. Przygotowaliśmy materiały na dzisiejszą Sesję które zostały zaprezentowane Panom
Radnym na posiedzeniach Stałych Komisji. Przygotowane projekty uchwał są bardzo
istotne dla realizacji zadań inwestycyjnych do końca bieŜącego roku oraz właściwego
przygotowania projektu budŜetu na 2007 rok.
2. Wykonano z efektem końcowym:
- wodociąg Choszczowe-Adelin-Mościska
- oczyszczalnię ścieków w Zabrodziu - I etap
- prace remontowe w PSP Adelin wraz z boiskiem sportowym,
- asfaltowanie ulic na osiedlu w Zabrodziu
- ulicę Wiejską w Mostówce i drogę asfaltową Mostówka w kierunku Choszczowego
- chodnik dla pieszych w Niegowie.
3. Rozstrzygnięto realizację wodociągu dla Głuch-Wysych i Dębinek. Termin wykonania
do końca stycznia 2007 r.
4. Rozstrzygnięto prawomocnie przetargi:
- na rozbudowę i modernizację SUW w Niegowie
- wodociąg dla wsi Gaj i przyległą częścią do tej wsi Zazdrości.
Wybrane firmy wykonawcze to:
- P.B. Instalacyjne ABT z Częstochowy - SUW
- Zakład Instalacji Sanit.J.Ochenkowski z Ostrołęki - Wodociąg.
5. Podpisałem porozumienie z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego na zimowe utrzymanie
dróg powiatowych. Ogłaszamy więc przetarg na wybór firmy, która będzie utrzymywać
- 1 -

drogi gminne i oczywiście powiatowe.
6. Panią Wandę Stańczak - Sekretarza Gminy powołałem na urzędnika wyborczego, która
objęła

swoim

nadzorem

cały

proces

przygotowania

gminy

do

wyborów

samorządowych. Wspomaga więc Gminną Komisję Wyborczą która odpowiedzialna
jest za przebieg i podsumowanie wyborów do samorządu gminy oraz za udzielenia
niezbędnej pomocy Obwodowym Komisjom Wyborczym które przeprowadzą akt
głosowania a wyniki wyborów przekaŜą odpowiednio do terytorialnych Komisji
Wyborczych.
W najbliŜszych dniach przygotujemy karty do głosowania, spisy wyborców oraz kokale
wyborcze.

Wybory odbędą się 12 listopada w okręgach wyborczych i obwodach

głosowania tak jak w poprzednich wyborach do samorządu wszystkich szczebli.
Przypomnę tylko, Ŝe gmina Zabrodzie podzielona jest na 9 okręgów wyborczych i 6
obwodów głosowania.
Trwa kampania wyborcza, zachęcajmy więc wyborców do maksymalnego udziału
w wyborach. Osiągnięta frekwencja będzie miała ogromny wpływ w szczególności na
wyniki wyborów do Rady Powiatu, gdyŜ nasz okręg wyborczy składa się z 3 gmin
Zabrodzie, Somianki i Rząśnika.
7. W związku z tym, Ŝe jest to ostatnia Sesja naszej Rady z tej kadencji - serdecznie
dziękuje Panom Radnym za efektywną współpracę w realizacji zadań na rzecz rozwoju
naszej gminy. Mam nadzieję, Ŝe wspólnie niezawiedliśmy naszych wyborców
i wszystkich mieszkańców gminy. Za zaistniałe błędy i nieporozumienia wynikłe
z mojej strony wszystkim - przepraszam.

Wójt Gminy
Marek Gołaszewski
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