
Sprawozdanie z bieżącej działalności Wójta na XXXVIII sesję Rady Gminy Dąbrówka

W okresie od 30 lipca 2018 roku do 10 września 2018 roku realizowałem wraz z 
pracownikami niżej wymienione sprawy:

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

2. Nadzorowałem realizację robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu 
dróg gminnych.

3. Nadzorowałem realizację przebudowy dróg gminnych realizowanych w ramach 
dofinansowania ze środków PROW 2014-2020

Przebieg inwestycji wygląda następująco:
Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków etap
I
-  zakończono prace budowlane, inwestycja została odebrana.
Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków etap
II - uzyskano decyzję ZRID ( decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), 
obecnie trwają prace brukarskie.)
Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowościach Troiany i Wszebory etap 
I
- zakończono prace budowlane, inwestycja została odebrana.
Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowościach Troiany i Wszebory etap 
II- oczekujemy na decyzję ZRID ( decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej).
Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków
- po stronie zachodniej zakończono roboty budowlane. Po stronie wschodniej i w 
obrębie skrzyżowania z drogą powiatową trwają prace brukarskie, układana jest 
masa asfaltowa.

4. Nadzorowałem realizację zadania polegającego na wykonywaniu dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 
przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości: Chajęty, Guzowatka, Trojany i 
Zaścienie.

5. Nadzorowałem realizację zadania „Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości 
Cisie.” -  przygotowywany jest odbiór inwestycji

6. Nadzorowałem prace związane z realizacją funduszu sołeckiego.

7. Nadzorowałem realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Dąbrówka, ul. Polna Lasków ” -  roboty odebrano



8. Dokonałem wyboru wykonawcy dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Zaścienie -  
Karolew, Gmina Dąbrówka”.

9. Podpisałem umowę na realizację zadania „ Przebudowa dróg gminnych : nr 430113 
W w miejscowości Zaścienie i Wszebory oraz nr 430107W w miejscowości 
Małopole”.

10. Podpisałem umowę na realizację zadania „ Zakup samochodu pożarniczego dla OSP

11. Udzieliłem pomocy jednostce OSP Dąbrówka w zakresie zakupu nowego samochodu 
pożarniczego. Koordynowałem prace pracowników Urzędu w zakresie przygotowania 
wniosków o udzielenie dofinansowania, koordynowałem również wszczęcie i 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Zakupiłem samochód specjalistyczny (przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych). Samochód będzie dowoził dzieci niepełnosprawne z terenu 
Gminy Dąbrówka do placówek oświatowych.

13. Nadzorowałem realizację zadania Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej w 
Kuligowie

14. Nadzorowałem realizację zadania Remont budynku OSP w miejscowości Lasków

15. Podpisałem umowę o udzielenie dotacji w kwocie 969 408,00 zł, na zadanie 
„Przebudowa dróg gminnych: nr 430113W w miejscowościach Zaścienie i Wszebory 
oraz nr 430107W w miejscowości Małopole” w ramach „Rządowego Programu na 
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej”.

16. Złożyłem wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu: „ Kształtowanie przestrzeni 
publicznej” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 
zadanie budowa chodnika w Kuligowie na ul. Wojska Polskiego.

17. Dokonałem wyboru wykonawcy dla zadania „Zagospodarowanie terenu przed 
budynkiem Szkoły Podstawowej w Guzowatce ( budowa parkingu i zatoki 
autobusowej).”

18. Zorganizowałem imprezę plenerową „ Huzarzy śmierci w Kuligowie.”

19. Koordynowałem uczestnictwo sołectwa Dąbrówka w IX Festiwalu Aktywności 
Społecznej i Kulturalnej Sołectw w miejscowości Jabłonna , organizowanym przez 
LGD ZZ w Legionowie.



20. Uczestniczyłem w zebraniach sołeckich.

21. Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rady Gminy.

22. Starałem się na bieżąco rozpatrywać wszelkie sprawy i wnioski , które wpłynęły do 
Urzędu Gminy w Dąbrówce.


