SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wysoka Rado!
Sprawozdanie dotyczy okresu od 23.03.2007r. do 26.04.2007r.

Do najwaŜniejszych zrealizowanych w tym okresie zadań naleŜą:
1. Kontynuujemy realizację inwestycji pn. ,,Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody wraz ze
stacją uzdatniania wody w miejscowości Niegów”. Inwestycja współfinansowana jest
z funduszy unii europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budŜetu państwa.
Wykonawca prac tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ,,ABT” Badora i Spółka s.j.
z Częstochowy w okresie objętym sprawozdaniem wykonał część instalacji technologicznej
oraz kontynuuje prace przy modernizacji budynku – wykonana została więźba dachowa,
wymieniona stolarka okienna.
2. W najbliŜszych dniach zostanie zakończona budowa sieci wodociągowej miejscowościach
Głuchy, Wysychy, Dębinki z wyjątkiem robót dodatkowych tj. wybudowania kilku
odcinków sieci wodociągowej, które nie były przewidziane do wybudowania w projekcie
technicznym. W chwili obecnej inwestycja wykonywana jest ze środków własnych,
pomimo tego, Ŝe na liście rankingowej o dofinansowanie z funduszy unijnych była na 11
miejscu. Projekt jest na 1 miejscu listy rezerwowej, wobec czego wnioskowałem w
Urzędzie Marszałkowskim o uruchomienie listy rezerwowej i skierowanie wniosku do
realizacji
3. Kontynuujemy realizację inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach
Gaj – Zazdrość”. Na dzień dzisiejszy pozostało do wybudowania kilkaset metrów sieci
wodociągowej. Inwestycja dofinansowana jest z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w kwocie 150tys. zł. w ramach Samorządowego Programu
Rozwoju Mazowsza.
4. W dniu 24 marca odbyło się Walne Zgromadzenie OSP w Zabrodziu, na którym została
podjęta uchwała w sprawie przekazania gruntów oraz budynku OSP na rzecz Gminy
Zabrodzie, celem umoŜliwienia wnioskowania przez Gminę o dofinansowanie rozbudowy
i modernizacji budynku z funduszy unijnych.
5. W ostatnich dniach marca po zmniejszeniu zakresu robót podpisałem porozumienie na
letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Zabrodzie.
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6. W dniu 27 marca uczestniczyłem w Misterium Męki Pańskiej wystawionym w domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie.
7. W dniu 31 marca w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie poświęcone pamięci
Jana Pawła II .
8. W dniu 3 kwietnia odbyłem spotkanie z Kierownikiem Projektu Krystyną Suwara z
ramienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na którym wnioskowałem o
wybudowanie dróg lokalnych wzdłuŜ drogi krajowej S 8 pomiędzy miejscowościami
Głuchy i Niegów oraz miejscowościami Gaj i Niegów, a takŜe wybudowanie kładki dla
pieszych w miejscowości Gaj. Obecna dokumentacja techniczna nie zakłada budowy dróg
lokalnych pomiędzy w/w miejscowościami, zaś przejście dla pieszych zaprojektowane jest
pod mostem przy rzece Fiszor. Z uwagi na znaczne wahania poziomu wody w rzece,
szczególnie w okresie wiosennym istnieje prawdopodobieństwo podtapiania tego przejścia
w związku z czym zgłosiłem potrzebę budowy kładki dla pieszych przez GDDKiA.
Efektem rozmów oraz wysłanego pisma jest zorganizowane spotkanie w dniu 7 maja w
GDDKiA z udziałem projektantów oraz przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego.
9. W dniu 4 kwietnia podpisałem porozumienie z Konsorcjum Budimex – Dromex przy
udziale przedstawicieli mieszkańców w sprawie lokalizacji wytwórni masy bitumicznej na
terenie firmy Link Europa. Konsorcjum w zamian za uciąŜliwości określone w raporcie
oddziaływania na środowisko zobowiązało się udzielić pomocy mieszkańcom tj.
wybudować 1 800mb drogi asfaltowej, wybudować 12 przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych mieszkańcom ul. Piwnej za ogrodzenia i zakończyć zasuwą lub
studzienką, oraz zapłacić dodatkowo 50 000zł rocznie podatku od budowli.
10. TakŜe 4 kwietnia na podstawie Uchwały Rady Gminy podpisałem porozumienie z firmą
M&G Consulting Marketing Liderem Projektu ,,Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”
reprezentowaną przez Marka Zamanę o współdziałanie na rzecz realizacji inicjatywy pod
nazwą ,,Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”.
11. Na początku kwietnia zostały złoŜone wnioski wraz z kosztorysami inwestorskimi do
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie odbudowy dróg
popowodziowych w miejscowości Młynarze.
12. Rozstrzygnięty został przetarg na poprawę przejezdności dróg gminnych poprzez
nawiezienie pospółki Ŝwirowej w ilości 2000m3 oraz piasku w ilości 200m3 wygrała firma
Handlowo – Usługowa ,,PRIMO” Grzegorz Kukwa z Trzcianki za kwotę 81 740zł (brutto).
Wykonawca w dniu dzisiejszym rozpoczyna prace na terenie naszej gminy i przystąpi do
naprawy dróg popowodziowych w miejscowości Młynarze.
13. Przetarg na poprawę dróg gminnych poprzez wyrównanie równiarką nie został
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rozstrzygnięty z uwagi na nie podpisanie umowy przez oferenta, który złoŜył ofertę jako
jedyny.
14. W dniu 12 kwietnia odbyła się kontrola inwestycji pn. ,,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” zrealizowanej z funduszy Unii Europejskiej. Kontrola
przeprowadzona została przez czterech pracowników Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie. Kontrola przebiegła sprawnie i nie wykazała Ŝadnych
nieprawidłowości, wynikiem kontroli będzie podpisanie w dniu jutrzejszym protokołu z
kontroli oraz skierowanie do wypłaty ostatniego wniosku o płatność, który został złoŜony
jeszcze w poprzednim roku.
15. W dniach 20 -21 kwietnia uczestniczyłem w VI Mazowieckim Forum Samorządowym
zorganizowanym przez Przewodniczącego Sejmiku Mazowieckiego–Roberta Soszyńskiego,
Wojewodę Mazowieckiego – Jacka Sasina oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego
- Adama Struzika.
16. W dniu 21 kwietnia odbyły się ponowne wybory na sołtysa w miejscowości Wysychy.
Nowym sołtysem została Jadwiga Sokołowska – radna obecnej kadencji.
Serdecznie gratulujemy.
17. W dniu 23 kwietnia w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie I Wydział Cywilny odbyła się
sprawa z powództwa Krystyny Augustyniak o usunięcie wodociągu. Z uwagi na brak
rozgraniczenia działki Krystyny Augustyniak z drogą gminną Sąd wyznaczył kolejne
posiedzenie na dzień 30 maja. W 2004r. Gmina wybudowała sieć wodociągową z
przyłączami w miejscowości Mostówka, inwestycja została wykonana zgodnie z projektem
technicznym. W projekcie technicznym sieć wodociągowa umieszczona jest w drodze
gminnej, na etapie realizacji inwestycji nie było protestów pani Krystyny Augustyniak,
więc inwestycja została zakończona i uzyskała pozwolenie na uŜytkowanie ze Starostwa
Powiatowego. W 2005r p.Krystyna Augustyniak wykonała podział geodezyjny swojej
działki z którego wynika, Ŝe wodociąg ułoŜony jest w jej działce. Aby jednoznacznie
określić przebieg granicy niezbędne jest rozgraniczenie działek.
18. W dniu 23 kwietnia przeprowadzona została kontrola przez Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na terenie oczyszczalni ścieków – kontrola
nie wykazała Ŝadnych nieprawidłowości.
19. W dniu 24 kwietnia uczestniczyłem w naradzie Energetyczne Forum Samorządów
i Zakładu Energetycznego
20. W dniu dzisiejszym po dokonaniu zmian w budŜecie rozstrzygnięty zostanie przetarg na
wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej dla inwestycji
,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Mościska – Adelin – Lipiny – Dębinki –
Zabrodzie gm. Zabrodzie”.
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Wybrana została oferta Przedsiębiorstwa InŜynierii Sanitarnej ,,ENERGAS” s.c. Paweł i
Andrzej Ochenkowscy z Ostrołęki za kwotę: 71 980zł (brutto).
21. Z uwagi na brak środków w budŜecie Gminy na wykonanie map do celów projektowych
oraz dokumentacji projektowej dla inwestycji ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Mościska – Przykory – Obrąb – Karolinów – Kiciny, gm. Zabrodzie nie wybrano oferenta.
NajniŜsza oferta została złoŜona przez firmę – Usługi Projektowe Krzysztof Duda z
ŁomŜy za kwotę 98 942zł (brutto).
22. W dniu 9 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wyszkowie
planowane jest spotkanie z Wojewodą Mazowieckim w sprawie zagroŜenia
powodziowego na rzece Bug.
23. W dniu jutrzejszym zostaną złoŜone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na:
- Budowę drogi gminnej Głuchy – Niegów łączącej jezdnie lokalne przy drodze
krajowej S 8 o długości 2 500mb. w ramach komponentu J ,,Samorządowego
Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza”. Uprawnionymi w ramach tego komponentu
do składania wniosków są gminy i powiaty na terenie których znalazło lokalizację
przedsięwzięcie o znaczeniu ponadlokalnym oddziałujące na otoczenie.
- Budowę boiska przy PSP w Dębinkach
- Modernizację drogi gminnej w miejscowości Adelin długości 1680mb.
- Uzupełnienie sieci wodociągowej w msc. Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy.
- Rozbudowę PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola
- dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP tj. drabiny, ubrań specjalnych,
ubrań koszarowych, kominiarek niepalnych, butów specjalnych, hełmów bojowych,
aparatów powietrznych oraz podwozia Star 266 z przeznaczeniem do karosacji.
24. W najbliŜszych dniach zostanie podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w
Wyszkowie w sprawie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Zabrodzie. W tym
roku planujemy wykonanie modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Słopsk dł.
1780mb oraz w miejscowości Obrąb o długości 1350mb. Planowane dofinansowanie z
Urzędu Gminy to kwota ok. 150 tys zł przy łącznych nakładach ok. 480 tys. zł.
25. Otrzymałem informację telefoniczną z Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, Ŝe poprawione Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
oraz dokumentacja formalno – prawna są właściwe oraz Ŝe nie będzie uchylona uchwała
Rady Gminy.
26. Niestety takŜe w tym roku podpalane są lasy, a szczególnie w miejscowości Adelin,
wobec czego mam ogromną prośbę do Państwa, aby zgłaszać do mnie nazwiska osób,
podejrzewanych o podpalenia.
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27. Na dzień jutrzejszy została wyznaczona rozprawa przez Sąd Pracy w Ostrowi
Mazowieckiej z powództwa Pani Barbary Gieta byłej Skarbnik Gminy.
Pani Gietka domaga się:
- sprostowania świadectwa pracy poprzez zmianę rozwiązania stosunku pracy
z porozumienia stron na rozwiązanie z przyczyn nie dotyczących pracownika.
Powodowałoby to konieczność wypłacenia dodatkowo odprawy w wysokości
3 – miesięcznego wynagrodzenia;
- wypłacenia ekwiwalentu za 16 dni roboczych urlopu wypoczynkowego za 2006 rok
- odszkodowania w kwocie 1 500zł z tytułu pominięcia przy przyznawaniu nagród z
oszczędności za 2006rok.
Jeśli będą pytania w tej sprawie w punkcie wolnych wniosków stosownych wyjaśnień
udzieli Radca Prawny.
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