Spraw ozdanie z bieżącej działalności W ójta
na XX sesję Rady Gm iny D ąbrówka

W okresie od 30 czerwca do 29 sierpnia 2016 r. realizowałem wraz z pracownikami
niżej wymienione sprawy:
1.

Przygotowałem i przedstawiłem projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Gminy.

2.

Komisja Urbanistyczna przyjęła z uwagami analizę aktualności studium kierunków i
uwarunkowań oraz planów miejscowych. Analiza zostanie przedstawiona Komisji
Rozwoju i Mienia Komunalnego. Po zaopiniowaniu przez Komisję, analiza zostanie
przedłożona Radzie Gminy.

3.
Zadecydowałem o konsultacji z Komisją Rozwoju Rady Gminy w sprawie realizacji i
ewentualnym rozwiązaniu umowy w części dotyczącej dokumentacji zmiany MPZP dla obrę
bu Dąbrówka, Karpin oraz części obrębu Małopole,
4.

Nadzorowałem inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy.

5.
Nadzorowałem proces odbioru końcowego budowy wodociągu w miejscowościach
Ludwinów, Ostrówek, Józefów, Małopole i Chajęty. Trwa rejestracja inwentaryzacji geode
zyjnej powykonawczej w Starostwie Wołomińskim
6
Nadzorowałem przygotowywanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Zgodnie z harmonogramem prac wykonawca przekazał
już następne części dokumentacji projektowej, w tym części biologicznej.
7. Podpisałem umowę na koncepcję rozwiązania problemów z gospodarką ściekami. Prace są
na ukończeniu.
8. Podpisałem umowę na przygotowanie planu aglomeracji wodno-ściekowej Gminy Dą
brówka. Zarejestrowanie aglomeracji w Urzędzie Marszałkowskim jest warunkiem możliwo
ści pozyskiwania środków unijnych na ewentualne inwestycje w zakresie gospodarki wodnościekowej.
7.
Nadzorowałem przygotowywanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ście
ków w terenie Stasiopole-Czarnów sieci kanalizacji sanitarnej w Kuligowie, Józefowie, Czar
nowie i Ludwinowie. Trwają ostatnie uzgodnienia, w tym z Regionalnym Zarządem Gospo
darki Wodnej.
8.
Nadzorowałem wykonywanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowych w miejs
cowościach gminy, które nie posiadają jeszcze wodociągu lub posiadają częściowo.
Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej, w tym w ZUD w Wołominie.
9.
Nadzorowałem przygotowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Kuligowa, Cisia, Józefowa i Ślężan. Prace są
już bardzo zaawansowane. RZGW w Warszawie zakwestionował część działek z po

wodu ich położenia na terenach zalewowych. Wysłaliśmy pismo w sprawie zgody na
odstępstwo od zakazu zabudowy na terenach zalewowych wynikające z Prawa wod
nego. Na tych działkach, które nie zostały zakwestionowane przez RZGW prace bu
dowlane rozpoczną się w drugiej połowie września.
10.
Ogłosiłem i rozstrzygnąłem konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu po
mocy społecznej, pod tytułem: „Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących miesz
kańców Gminy Dąbrówka”. Do konkursu przystąpiła jedna organizacja pozarządowa - Sto
warzyszenie „Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” - z którą podpisałem umowę na wsparcie
realizacji zadania publicznego.
11. Podpisałem z wojewodą mazowieckim aneks do umowy - zwiększający środki finan
sowe na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym w ramach programu wie
loletniego w zakresie dożywiania ‘Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

12.
W związku z rosnącym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Dąbrówka programem
TAKrodzina.pl - wystąpiłem do starosty wołomińskiego o zwiększenie środków finansowych
w 2016 roku na realizację programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.

13. Nadzorowałem sporządzenie i przekazanie sprawozdań półrocznych - finansowych i
merytorycznych z zakresu pomocy społecznej do jednostek nadrzędnych
14. Podpisałem umowy na dofinansowanie unijne inwestycji przebudowy dróg gminnych:
Dąbrówka - Lasków, Trojany - Wszebory i Kołaków. Kwota dotacji wynosi 2,7 miliona zło
tych. Ostateczna kwota zostanie ustalona po przeprowadzonych przetargach, które są przygo
towywane. Przygotowanie dokumentacji przetargowej jest skomplikowane ze względu na
rodzaj zastosowanej procedury - „zaprojektuj i wybuduj”, unijne wymagania i nowelizację
Prawa zamówień publicznych (weszła w życie 28 lipca). Ogłoszenie o przetargu zostanie
opublikowane w ciągu kilku najbliższych dni.
15.

Zostały złożone i otwarte oferty w przetargach na wykonanie chodnika wraz zatoką
autobusową w Dręszewie (najtańsza oferta zad. Nr 1 48 084,41 zł, a zad. Nr 2
57 380,24 zł) i na wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Chruścielach (173 627,70
zł).
16.
Nadzorowałem przeprowadzenie remontów budynków oświatowych, które są już
ukończone.
17. Otrzymaliśmy dotacje z MEN w kwocie 30 tys. zł na wyposażenie sal lekcyjnych w Szko
le Podst. w Józefowie i 8 tys. na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć
z uczniami posiadającymi orzeczenia.
18. Nadzorowałem prace remontowe na gminnych drogach gruntowych.
19.
Zakupiłem autobus do przewożenia uczniów. Żeby wykonać zalecenia kuratorium i
prośby rodziców oraz dyrektorów szkół będą kursowały trzy autokary co pozwoli
maksymalnie skrócić czas oczekiwania uczniów na rozpoczęcie zajęć i na odwiezienie
po zakończeniu lekcji. Uczniowie gimnazjum w Dąbrówce będą rozpoczynać lekcje o
8:1 0 .

20. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem konkurs na dyrektorów Szkoły podstawowej w Guzowatce i
Zespołu szkół w Józefowie. Zostali wybrani dotychczasowi dyrektorzy.
21. Podpisałem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej placów zabaw.
22. Nadzorowałem wykonanie dokumentacji projektowej na boiska sportowe w Guzowatce i
Dąbrówce.
23. Przygotowałem postępowanie przetargowe i ogłosiłem przetarg na odbiór odpadów ko
munalnych z terenu naszej gminy.
24. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji konstrukcji
pokrycia dachowego hali sportowej we Wszeborach.
25. Uzgodniłem ze Starostwem Powiatowym wspólne wykonanie modernizacji chodnika w
ulicy T. Kościuszki w Dąbrówce. Ogłoszenie przetargu i wykonanie nastąpi po podpi
saniu porozumienia w sprawie udziału finansowego powiatu w sprawie realizacji
wspólnej inwestycji.
26. Złożyłem wnioski inwestycyjne do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz budżetu
powiatu na 2017 r.
25. Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
26. Starałem się bieżąco rozpatrywać wszelkie sprawy i wnioski, które wpłynęły do UG.

