Szanowni mieszkańcy w latach 2014-2018 wiele zadań wykonaliśmy
na terenie sołectwa Pruchna poniżej przedstawiam niektóre z nich:
Rok 2014

• Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP- 21 900, 00 zł,
• Działalność LKS 99 Pruchna- 28 000, 00 zł,
• Przebudowa ul. Nowe Chałupy- 159 326, 58 zł,
• Budowa sieci i urządzeń odwodnieniaw rejonie ul. Kilisztwo i ul. Dębowej- 160 000, 00 zł,
• Boisko do siatkówki plażowej przy Gminnym Centrum Integracji Wsi- 20 000,00zł,
• Bieżące utrzymanie dróg i ich utrzymanie– 213 007,93 zł
• Przebudowa wodociągu przy ul. Spółdzielcza w Pruchnej-Ø 90 PE- 140 000,00zł. Inwestycja realizowana przez WZC.

Rok 2015

• Dotacja dla LKS „99 Pruchna”- 30 000, 00 zł,
• Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP- 23 000, 00 zł,
• Doposażenie jednostki OSP oraz remont schodów- 12 958, 00 zł,
• Wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole- 54 584, 28 zł,
• Przebudowa ulicy Rajskiej i Łagodnej- 248 948,58zł,
• Wykonanie dokumentacji przebudowa ulicy Polnej- 20 910,00zł,
• Utwardzenie placu pod przystankiem autobusowym- 11 000,00zł,

Rok 2016

• Dotacja dla LKS „99 Pruchna”- 33 500,00 zł,
• Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP- 22 945,92 zł,
• Zakup kosiarki dla klubu- 10 000, 00 zł,
• Przebudowa ul. Polnej w Pruchnej. I etap- 74 760,50zł,
• Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia- 78 697,48 zł,
• Termomodernizacja ośrodka zdrowia- 178 577,43 zł,
• Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu- 15 774,00 zł,,
• Oświetlenie zjazdu z ul. Katowickiej na ul. Lipową- 14 227,00 zł,
• Bieżące remonty dróg i ich utrzymanie– 206 921,00 zł,

Rok 2017

• Dotacja dla LKS „99 Pruchna”- 33 500,00 zł,
• Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP- 23 000,00 zł,
• Dofinasowanie zakupu defibrylatora dla jednostki OSP- 3 000,00zł,
• Dofinansowanie do remontu skrzyni biegów samochodu OSP- 3 000,00 zł,
• Przebudowa ul. Stawowej- 642 507,82 zł,
• Budowa zjazdu z ul. Granicznej na ul. Wiśniową- 25 149,98zł,
• Przebudowa ul. Polnej- 156 316,41 zł,
• Oświetlenie ul. Spółdzielczej oraz Słonecznej- 17 791,84 zł,
• Konserwacja i malowanie dachudomu przedpogrzebowego- 7 600,00zł,
• Malowanie Sali GCI (w tym przyłącze wodociągowe). Koszt około- 10 000,00 zł,
• Remonty i doposażenie przedszkola- 26 847,00 zł,
• Doposażenie szkoły- 19 000, 00 zł,
• Bieżące utrzymanie dróg i ich remonty– 200 519,73 zł
Remont drogi powiatowej ul. Lipowej dofinasowany z budżetu Gminy Strumień- 84 555, 00 zł,

Plan wydatków na zadania w 2018 roku na teren sołectwa m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotacja dla LKS „99 Pruchna”– 36 000,00 zł
Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP– 24 500,00 zł
Dotacja na zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokociśnieniowych dla OSP- 8 000,00 zł
Ogrodzenie boiska klubu sportowego- 58 000, 00 zł,
Budowa siłowni przy GCI- 90 000,00 zł,
Utworzenie zielonej pracowni- 73 000,00 zł,
Wykonanie bezpiecznego dojścia do boiska szkolnego- 37 000,00 zł,
Doposażenie przedszkola i remonty- 12 000,00 zł,
Remont ul. Spółdzielczej- 100 000,00 zł,
Oświetlenie uliczne. Łączna kwota- 36 326,60 zł,
Wykonanie dokumentacji na remonty dróg- ul. Szkolnej i Zbożowej,

Zakup nowego samochodu dla OSP- 300 000,00 zł,
W latach 2014-2018 wykonaliśmy ponad 250 zadań inwestycyjnych na terenie całej Gminy Strumień na kwotę ponad
30 milionów zł. Podjęcie tak wielu wyzwań było możliwe dzięki zaangażowaniu współpracowników, Rady Miejskiej i wielu
wspaniałych ludzi, którym za współprace serdecznie dziękuję.
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PROGRAM WYBORCZY NA KADENCJĘ 2018-2023

Kontynuowanie remontów, termomodernizacji oraz rozbudowy i doposażenia gminnych obiektów
oświatowych,
Budowa i modernizacja dróg oraz chodników wraz z ich oświetleniem,
Przyjęcie warunków i zasad przejmowania dróg do zasobu gminnego,
Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych, infrastruktury społecznej i rekreacyjnej,
Rozbudowa i modernizacja istniejących oraz budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Dalsze wsparcie dla działań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska poprzez dofinansowanie
wymiany źródeł ciepła i usuwania azbestu,
Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju przestrzennego gminy poprzez uchwalanie zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
Kontynuacja działań w zakresie skutecznej ochrony przeciwpożarowej poprzez wspieranie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych,
Dofinansowanie spółek wodnych i administratorów cieków w celu utrzymania należytego stanu melioracji
i rowów,
Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy,
Wspieranie uzdolnionej młodzieży i stworzenie warunków do aktywnego zagospodarowania czasu wolnego
seniorów,
Dalsze wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy,
Dążenie do poprawy transportu publicznego na terenie gminy Strumień,
Rozwój społecznej aktywności mieszkańców z wykorzystaniem funduszu sołeckiego i budżetu
obywatelskiego,
Dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz zapewnianie dostępu do kultury przy zachowaniu wysokich
standardów kulturalnej oferty.

Materiał sfinansowany przez KWW Anny Grygierek

Drodzy Mieszkańcy, nasz program to wynik wielu rozmów z Wami, to dzięki Wam wiemy
co należy zrobić. Wiemy też jak to zrobić.

