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Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Sołtysi i zgromadzeni goście
W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj.
od 17.03.2019 r. do 27.05.2020 r.
Z zakresu realizacji uchwał podjętych na XI zwyczajnej Sesji Rady Gminy,
zostały one przesłane do Wojewody Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Wydziału Nadzoru i Kontroli celem publikacji oraz przekazane do realizacji
pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostkom podległym.
Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2020 rok.
W wyżej wymienionym okresie dokonaliśmy:


19.05.2020 r. został złożony wniosek o dofinasowanie zakupu sprzętu
komputerowego w programie Zdalna Szkoła + ogłoszonego przez
Ministerstwo Cyfryzacji. Na chwile obecna czekamy na wyniki naboru.



Dnia 11.05.2020 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy
zadania
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków”, który trwał do dnia wczorajszego.
Cztery firmy złożyły swoje oferty. Z czego najkorzystniejsza firma z AQT
WATER S.A. z Warszawy (563.955,00 zł). Trwa sprawdzanie złożonych
dokumentacji i dalsza procedura.



Na początku maja 2020 r. rozpoczęto rozbudowę i przebudowę budynku po
przystanku autobusowym w miejsce, którego powstanie Gminny Ośrodek
Kultury. Koszt inwestycji 901 208,29 zł



Dnia 16.04.2020 ogłoszono listę rankingowa zadań do dofinansowania z
Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 r z której dowiadujemy się że
otrzymaliśmy dofinasowanie w kwocie 420 075,50 zł na realizacje inwestycji
pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare - Tajenko".
Obecne czekamy na podpisanie umowy z Wojwodą



Dnia 02.04.2020 r. złożono wniosek o dofinasowanie do Ministerstwa
Cyfryzacji na zakup sprzętu komputerowego w programie Zdalna Szkoła do
zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli z naszych szkół. Wniosek przeszedł
pozytywna ocenę po, której podpisaliśmy umowę Środki jakie pozyskaliśmy to
60 000 zł, z których zakupiliśmy 34 sztuki laptopów i 10 sztuk modemów do

Internetu LTE. Cały sprzęt została przekazanym Dyrektorom czterech szkół,
który finalnie trafi do najbardziej potrzebujących uczniów. Działanie jest
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Dnia 24.03.2020 r. dokonano otwarcia ofert do zadania „Remont drogi gminnej
Nr 102864B Bargłówka- Lipowo na odcinku długości 0,5 km, które pozwoliło
wyłonić wykonawcę zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Przedsiębiorstw Produkcji Materiałów Drogowych Kruszbet S.A. z siedziba w
Suwałkach, która wykona inwestycje za 156 210,07 zł. Umowa została
podpisana z wykonawcą, czekamy na realizacje zadania.

Dziękuję bardzo za uwagę.
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Radosław Wawiórko

