Suwałki, dnia 26 września 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
w okresie międzysesyjnym
od dnia 25 sierpnia 2018 r. do dnia 26 września 2018 r.
1. W dniu 31 sierpnia 2018 r. Gmina Suwałki uczestniczyła w odsłonięciu tablicy
pamiątkowej Ireny Szewińskiej - siedmiokrotnej medalistki igrzysk olimpijskich „Alei Gwiazd” w Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment. Gmina Suwałki była
fundatorem niniejszej tablicy.
2. W dniu 31 sierpnia 2018 r. Gmina Suwałki uczestniczyła w obchodach jubileuszu 20lecia istnienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach.
3. W dniu 03 września 2018 r. odbyło się we wszystkich szkołach na terenie Gminy
Suwałki rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
4. W dniu 07 września 2018 r. odebrano inwestycję pn. „Zagospodarowanie plaży w
Małej Hucie nad Jeziorem Koleśne”.
5. Dnia 8 września 2018 r. odbyło się uroczyste
otwarcie świetlicy gminnej
w m. Turówka Nowa.
6. W dniu 9 września 2018 r. Gmina Suwałki uczestniczyła w festynie pod nazwą
„Schizofrenia – otwórzcie drzwi” w Lipniaku.
7. W dniu 9 września 2018 r. Gmina Suwałki uczestniczyła we wręczeniu nagród
uczestnikom Międzynarodowego Rowerowego Maratonu Kresowego MTB.
8. W dniu 10 września 2018 r. podpisano umowę na „Budowę oświetlenia
w miejscowości Przebród gm. Suwałki”
9. W dniu 10 września 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót polegających na:
zawieszeniu 7 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych, w
miejscach wyznaczonych na załączniku nr 1 do umowy oraz montażu szafki zasilającej
w pasie drogi na działce o nr geod.57 w obrębie Leszczewo, Gmina Suwałki
10. W dniu 12 września 2018 r. Gmina Suwałki przyjmowała delegację z Rejonu
Oszmiańskiego celem napisania wspólnego projektu Polska – Białoruś – Ukraina.
11. W dniu 14 września 2018 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi w miejscowości
Okuniowiec w ramach Narodowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
12. W dniach 14-16 września 2018 r. delegacja Gminy Suwałki brała udział
w spotkaniu w Gminie Chojnice, dotyczącym podziękowań za pomoc okazaną
samorządowi z Chojnic przez samorządy z terenu Polski.
13. W dniach 15-16 września 2018 r. delegacja Gminy Suwałki brała udział
w obchodach dożynek w Solecznikach na Litwie.
14. W dniu 17 września 2018 r. zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie
stypendium szkolnego na okres od 1.09.2018 r. do 30.06.2019 r. Złożonych zostało 116
wniosków.
15. W dniu 18 września 2018 r. odebrano inwestycję „Budowa gminnej rozdzielczej sieci
wodociągowej w obrębie Trzciane i Korkliny gm Suwałki”.

16. W dniu 24 września 2018 r. podpisano umowę na „Przebudowę drogi wewnętrznej
z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną (betonową gr. 20 cm)
o szerokości nawierzchni jezdni 5,0m wraz z poboczami w msc. Bród Mały”.
17. W dniu 25 września 2018 r. otwarto przetarg na „Przebudowę drogi gminnej Nr
102008B na dł. 721 m oraz drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na
nawierzchnię utwardzoną o szerokości nawierzchni jezdni 3,5m wraz z poboczami w
msc. Taciewo” .
18. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego
w miejscowości Czarnakowizna – Osowa
19. Ogłoszono przetarg na „Przebudowę drogi gminnej Nr 166504B Osinki (od drogi
gminnej Nr 102015B do drogi krajowej Nr 8 na odcinku o dł. 800 m oraz drogi
wewnętrznej na odcinku o dł. 600 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię
utwardzoną o szerokości nawierzchni jezdni 3,5m wraz z poboczami.
20. Ogłoszono przetarg na „Budowę drogi gminnej w miejscowości Krzywe – druga linia
osiedla”.
21. Trwa inwestycja „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w msc. Gawrych Ruda”.
22. Trwa przebudowa stacji wodociągowej we wsi Turówka Stara.
23. Trwa rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnakowizna.
24. Trwa inwestycja termomodernizacji budynku w Zielonym Kamedulskim
25. Otworzono oferty na przebudowę istniejącego budynku OSP w Nowej Wsi.
26. Trwa inwestycja pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
budowa boiska w msc. Stary Folwark”.
27. Trwa inwestycja pn. „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w msc.
Sobolewo”.
28. Trwa wykonywanie projektu na salę gimnastyczną w Nowej Wsi.
29. Trwa „Budowa drogi gminnej KDg i KDW gminy Suwałki w miejscowości Mała Huta
gmina Suwałki”.
30. Trwa „Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię
utwardzoną w msc. Krzywe na dł. 350 m”.
31. Trwa „Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B
Leszczewek – Cimochowizna na długości ok. 550m”.
32. Trwa „Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc.
Płociczno Tartak”
33. Trwa „Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031B Gawrych Ruda
(rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda”.
34. Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. Projekt planu wyłożony będzie do dnia
25 października 2018 roku.
35. Poddano opiniowaniu i uzgadnianiu projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
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