
Sprawozdanie z bieżącej działalności Wójta 

na Xllsesję Rady Gminy Dąbrówka

W okresie od 7 listopada do 27 listopada 2015 r. realizowałem wraz z pracownikami 
niżej wymienione sprawy:

1. Przygotowałem i przedstawiłem projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Gminy.

2. Kontynuowałem prace dotyczące:
a) zmiany MPZP dla obrębu Dąbrówka, Karpin oraz części obrębu Małopole,
b) wykonania analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro

wania gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania,
c) opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015 -  2030
d) opracowania Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński na 

lata 2015-2030 .
3. Odebrałem zakończoną budowę chodnika w miejscowości Trojany.
4. Rozesłałem zapytania ofertowe na zakup autobusu szkolnego.
5. Zakończyłem postępowanie przetargowe i mamy zapewnione dostawy energii elek

trycznej po niższych cenach niż w poprzednim okresie.
6. W związku z wykonywaną przez Starostwo Powiatowe w Wołominie aktualizacją 

gruntów i budynków odbyłem spotkanie w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości z 
tym związanych.

7. 13 listopada wspólnie z moimi pracownikami przeprowadziłem z przedstawicielami 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozmowy w sprawie przywrócenia 
oświetlenia drogi krajowej Nr S 8 i zawarcia ugody dotyczącej trwającego sporu są
dowego w sprawie zapłaty za oświetlenie.

8. Nadzorowałem ostatnie już roboty wykończeniowe nowego skrzydła budynku Zespołu 
Szkół w Józefowie oraz zagospodarowania przestrzeni wokół nowej części szkoły.

9. Zawarłem umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrówka.
10. Nadzoruję wykonywanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych w miejsco

wościach: Zaścienie, Karolew, Wszebory, Marianów, Kowalicha, Ślężany, Czarnów, 
Stasiopole, ul. Choinkowa w m. Kuligów, Józefów, Małopole, Stanisławów oraz uzu
pełnienie wodociągu w ulicy Cichej w Laskowie, w Chajętach i Dręszewie.

11. Przygotowałem projekt Budżetu Gminy na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Fi
nansową na lata 2016 - 2021. Projekt został przesłany do zaopiniowania przez Regio
nalną Izbę Obrachunkową i przekazany Radnym Gminy.

12. Nadzorowałem budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Ślężanach. Inwesty
cja jest już na ukończeniu.

13. Zakończyłem procedurę naboru na stanowisko Sekretarza Gminy. Wybrany został pan 
Robert Leszek Rataj, który zaproszony został na dzisiejszą sesję rady.

14. Nadzorowałem przeprowadzenie procedury „Zapytania o cenę” w sprawie udzielenia i 
obsługi kredytu długoterminowego.



15. Nadzorowałem przygotowanie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na 
odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych.

16. Nadzoruję w dalszym ciągu wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzę
dzie Gminy.

17. Wygraliśmy w sądzie apelacyjnym w Krakowie sprawę ze spółką E-certificate o za

płatę 20.999,79 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 października 2012 r. do dnia 

zapłaty tytułem kary umownej, kwotę 3.450 zł tytułem kosztów procesu i kwotę 

2.250 zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego. W pierwszej instancji Sąd re

jonowy dla Krakowa -  Śródmieście oddalił nasze powództwo. Po naszym odwołaniu 

Sąd Okręgowy w Krakowie zmienił zaskarżony wyrok na naszą korzyść.

18. W sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się sprawa z pierwszym wykonawcą rozbu

dowy Gminnego Centrum Kultury, spółką MH7 z Dybowa.

19. Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
20. Starałem się bieżąco rozpatrywać wszelkie sprawy i wnioski, które wpłynęły do UG.


