
Sprawozdanie z bieżącej działalności Wójta 

na XIII sesję Rady Gminy Dąbrówka

W okresie od 28 listopada do 29 grudnia 2015 r. realizowałem wraz z pracownikami 
niżej wymienione sprawy:

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

2. Powołałem Komisję Urbanistyczną, której pierwsze posiedzenie odbyło się 21 grud
nia.
Komisja oceniła postęp prac dotyczących:
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,
3. Nadzorowałem opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015 -  2030. Czekamy 

na uzgodnienie dokumentu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i SANEPID- 
zie.

4. Koordynowałem opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zalewu 
Zegrzyńskiego na lata 2016 -  2022.

5. Odebrałem zakończoną budowę chodnika w miejscowości Małopole.
6 Nadzorowałem odbiory techniczne nowego skrzydła budynku Zespołu Szkół w Józe

fowie oraz zagospodarowania przestrzeni wokół nowej części szkoły.
7. Oddałem do użytkowania siłownię zewnętrzną w miejscowości Dąbrówka i oświetle 

nie boisk w Józefowie, Wszeborach i Dąbrówce.
8. Nadzorowałem wykonywanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych w miej

scowościach: Zaścienie, Karolew, Wszebory, Marianów, Kowalicha, Ślężany, Czar
nów, Stasiopole, ul. Choinkowa w m. Kuligów, Józefów, Małopole, Stanisławów oraz 
uzupełnienie wodociągu w ulicy Cichej w Laskowie, w Chajętach i Dręszewie.

9. Skierowałem do omówienia do wszystkich Komisji Rady Gminy projekt Budżetu Gmi
ny na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016 - 2021. Następ
nie przedłożyłem projekt budżetu na dzisiejszą sesję Rady Gminy.

10. Nadzorowałem odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji przydomowych oczysz
czalni ścieków w Ślężanach.

11. Unieważniłem przeprowadzenie procedury „Zapytania o cenę” w sprawie udzielenia i 
obsługi kredytu długoterminowego. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta 
Banku Spółdzielczego z Wyszkowa, która była niekorzystna cenowo. Ogłosiłem nowe 
postępowanie w formie przetargu nieograniczonego, na które złożyły oferty dwa ban
ki: Bank Spółdzielczy z Wyszkowa i GETIN NOBLE BANK S.A. z Warszawy. Wy
brałem ofertę banku z Warszawy, która była bardziej korzystna.

12. Zawarłem umowy na odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych.
13. Podpisałem umowę o pracę z nowym Sekretarzem Gminy panem Robertem Ratajem.



Zaprosiłem na Sesję wyjazdową do Dąbrówki przedstawicieli Związku Gmin Zalewu 
Zegrzyńskiego. Sesja odbyła się 16 grudnia w sali widowiskowej Gminnego Centrum 
Kultury.
Nadzorowałem postawienie ogrodzenia miejsca gromadzenia odpadów w Kuligowie. 
Nadzorowałem likwidację dzikich wysypisk w lasach naszej gminy.
Nadzorowałem rozliczenie końcowe dotacji z WFOSiGW w Warszawie, otrzymaliśmy 
41 441,00 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Odbiór i utylizacja odpadów zawie
rających azbest z terenu Gminy Dąbrówka” w ramach programu -  „Usuwanie i 
unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.
28 grudnia uczestniczyłem w Walnym Zebraniu członków Lokalnej Grupy Działania 

Zalewu Zegrzyńskiego.
Podpisałem umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i 

rozbudowy dróg gminnych w miejscowościach Dąbrówka -  Lasków -  Trojany i Ko
łaków.
Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Starałem się bieżąco rozpatrywać wszelkie sprawy i wnioski, które wpłynęły do UG.


