Suwałki, dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
w okresie międzysesyjnym
od dnia 28 lutego 2018 r. do dnia 27 marca 2018 r.
1. W dniu 26.02.2018 r. został złożony wniosek do Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej
Grupy Działania o dofinansowanie projektu
pn. ”Rozwój ogólnodostępnej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę
wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Starym Folwarku” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
2. W dniu 28.02.2018 r. został złożony wniosek do Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej
Grupy Działania o dofinansowanie projektu pn. ,,Zielona Gmina II – zakup i montaż
kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w
Gminie Suwałki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego 2014-2020.
3. W dniu 12.03.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Starym
Folwarku;
4. W dniu 12 marca 2018 r. odbył się odbiór „Budowy pełnowymiarowej
sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku
Zespołu Szkół w Starym Folwarku”.
5. W dniu 16.03.2018 r. odbyła się narada z Dyrektorami Szkół dotycząca organizacji
roku szkolnego 2018/2019.
6. W dniu 19 marca 2018 r. otwarto oferty na "Wykonywanie kompleksowych usług
w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz wewnętrznych dróg
na terenie gminy Suwałki w 2018 roku".
7. W dniu 19.03.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie operacji
,,Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo
poprzez zagospodarowanie placu gminnego” w ramach Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze.
8. Zostały wprowadzone zmiany do projektu studium wynikające z uzyskanych opinii i
uzgodnień oraz zostały ponownie poddane opiniowaniu i uzgadnianiu skorygowany
projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suwałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
9. Zawiadomiono w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańców oraz instytucje
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w gminie Suwałki. Termin
składania wniosków do 12 kwietnia 2018 roku.

10. W okresie międzysesyjnym do 27.03.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Suwałkach otrzymał 4.964,16 kg żywności, która została rozdysponowana wśród
377 osób potrzebujących z terenu Gminy Suwałki
Wójt
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