Suwałki, dnia 24 lipca 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
w okresie międzysesyjnym
od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 24 lipca 2018 r.
1. W dniu 27 czerwca 2018 r. w Wilnie złożony został wniosek na zakup pojazdów
strażackich w ramach projektu: Wzmocnienie współpracy służb ratowniczych
w zakresie ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy w ramach programu LT – PL.
2. W dniu 27 czerwca 2018 r. podpisano umowę z firmą „Środowisko i Innowacje Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15 na załadunek, transport
i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych
wyrobów budowlanych zawierających azbest.
3. W dniu 29 czerwca 2018 r. odbyły się obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Zaproszono 20 par, którym wręczono „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”
przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
4. W dniu 29 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji egzaminacyjnej w celu
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w związku z ubieganiem się przez
nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej
Wsi o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
5. W dniu 29 czerwca 2018 r. podpisano umowę na zadanie „Przebudowa drogi nr
101991B Osowa – Bród Nowy – Bród Mały z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię
utwardzoną na dz. nr ewid. 209, 166 na długości ok. 1,3 km”.
6. W dniu 4 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa na
realizację wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa
Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” - świetlica
w Turówce.
7. W dniu 11 lipca 2018 r. na Wigrach odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące
organizacji dożynek wojewódzkich.
8. W dniu 11 lipca 2018 r. otwarto oferty dot. postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie „Utworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w
miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”.
9. W dniu 14 lipca 2018 r. brałem udział w obchodach 50-lecia klubu żeglarskiego
„Hańcza” w Starym Folwarku.
10. W dniu 15 – 16 lipca 2018 r. zostały uruchomione miejsca okazjonalnie
wykorzystywane do kąpieli nad jeziorem Czarne w Krzywem oraz jeziorem Wigry
w Starym Folwarku.
11. W dniu 16 lipca 2018 r. otwarto oferty dot. postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielkofunkcyjnego boiska przy
Zespole Szkół w Starym Folwarku”.
12. W dniu 21 lipca .2018 r. brałem udział w Festynie Rodzinnym w Starym Folwarku
w ramach którego zespół WIGRANIE obchodził 15- lecie powstania zespołu.

13. W dniu 23 lipca 2018 r. otwarto zapytanie ofertowe na inspektora nadzoru nad
zadaniem „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
w Gminie Suwałki poprzez budowę wielkofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół
w Starym Folwarku”.
14. W dniu 23 lipca 2018 r. otwarto zapytanie ofertowe na inspektora nadzoru na zadanie
„Utworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo
poprzez zagospodarowanie placu gminnego”.
15. W dniu 23 lipca 2018 r. otwarto oferty na ”Budowę drogi gminnej KDg i KDW gminy
Suwałki w miejscowości Mała Huta gmina Suwałki 2”.
16. W dniu 23 lipca 2018 r. otwarto oferty na „Przebudowę drogi wewnętrznej
z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną o szerokości nawierzchni 3,5m w
msc. Krzywe na dz. nr ewid. 119 na dł. 350 m”.
17. W dniu 24 lipca 2018 r. otwarto oferty na „Wykonanie odnowy nawierzchni
bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek – Cimochowizna na długości ok.
550m wraz z przebudową na odcinku długości 660,0 m z nawierzchni żwirowej”.
18. W dniu 24 lipca 2018 r. otwarto oferty na „Przebudowę drogi z nawierzchni żwirowej
na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno Tartak”.
Wójt
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