Szanowni mieszkańcy w latach 2014-2018 wiele zadań wykonaliśmy
na terenie sołectwa Zabłocie poniżej przedstawiam niektóre z nich:
Rok 2014
• Utrzymanie gotowości bojowej przez OSP- 18 400, 00 zł,
• Działalność LKS „Orzeł” Zabłocie- 27 000, 00 zł,
• Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Bielskiej- 509 906,08 zł,
• Przebudowa ul. Rumiankowej- 107 431,81 zł,
• Modernizacja klubu sportowego- 53 908,00zł,
• Bieżący remont dróg i ich utrzymanie– 214 211,60 zł
Rok 2015
• Utrzymanie gotowości bojowej przez OSP– 19 500,00 zł
• Dotacja na zakup piły spalinowej dla OSP– 2 790,00 zł
• Działalność LKS „Orzeł” Zabłocie- 28 000,00 zł,
• Montaż na świetlicy środowiskowej klimatyzacji- 15 000,00 zł,
• Izolacja przeciwwilgociową w budynku Szkoły Podstawowej- 201 761,33 zł,
• Przebudowa przepustu w ciągu ul. Jałowcowej- 235 978, 86 zł,
• Dokumentacja na remont i odwodnienie ul. Wiśniowej- 25000,00zł
• Bieżące remont dróg i ich utrzymanie– 166 585 ,46 zł
Rok 2016
• Utrzymanie gotowości bojowej przez OSP- 20 000, 00 zł,
• Działalność LKS „Orzeł” Zabłocie- 31 500,00 zł,
• Przebudowa ul. Dolne- 203 513,12 zł,
• Doświetlenie dojścia do cmentarza. Montaż 3 lamp- 11 174,00 zł,
• Dokumentacja projektowa na budowę wiaty przy LKS „Orzeł Zabłocie”- 12 000,00 zł,
• Budowa wiaty przy LKS „Orzeł Zabłocie” I etap- 27 104,85 zł,
• Bieżący remont dróg i ichutrzymanie- 162 702,33 zł,
• Remont placu zabaw przy przedszkolu wraz z doposażeniem- 11 362,92 zł.
Rok 2017
• Utrzymanie gotowości bojowej przez OSP - 22 000, 00 zł,
• Działalność LKS „Orzeł” Zabłocie- 31 500,00 zł,
• Termomodernizacja szkoły w Zabłociu- 819 046,48 zł,
• Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w szkole- 78 841,68 zł,
• Remont ogrodzenia przy przedszkolu- 33 490,00 zł,
• Budowa wiaty przy LKS „Orzeł” Zabłocie- 74 067,28 zł,
• Wykonano naprawę kanału deszczowego z ul. Gościnnej- 12 094,23 zł,
• Dokumentacja- remont mostu w ciągu ul. Skrajnej w Zabłociu- 18 819,00 zł,
• Doposażenie szkoły z przeznaczeniem dla klas VII-15 000,00 zł,
• Czyszczenie rowu ul. Poranna- 10 332,00 zł,
• Bieżący remont dróg i ich utrzymanie 197 736,13 zł
Na terenie sołectwa w roku 2018 m.in. zaplanowano:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utrzymanie gotowości bojowej przez OSP- 23 000, 00 zł,
Działalność LKS „Orzeł” Zabłocie- 34 000,00 zł,
Przebudowa ul. Wiśniowej- 254 857, 62 zł,
Utworzenie nowej pracowni do biologii, fizyki i chemii,
Kontynuacja prac zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie,
Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Jałowcowej, Orzechowej i Miodowej,
Budowa boiska przy szkole wraz z ogrodzeniem- 53 000,00 zł,
Wykonanie doświetlenia mostu.
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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.

