Szanowni mieszkańcy w latach 2014-2018 wiele zadań wykonaliśmy
na terenie sołectwa Zbytków poniżej przedstawiam niektóre z nich:
Rok 2014
• Przebudowa ul. Ks. Ludwika Kojzara- 194 170,63 zł,
• Budowa kanalizacji sanitarnej cz. ulicy Olchowej, Brzozowej, Bukowej i Grabowej- 371 000,00 zł,
• Remont ul. Wyzwolenia Droga Powiatowa,
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej DK 81 ul. Wiślańska (drogi krajowe).
Rok 2015
• Przebudowa ul. Rycerskiej w Zbytkowie- 87 550,00 zł,
• Przebudowa przepustu wraz ze studnią deszczową przy ul. Brzozowej-9 079,61 zł,
• Budowa kanalizacji sanitarnej- ul. Olchowa, Bukowa, Grabowa, Brzozowa w Zbytkowie(106
przyłączonych domostw) koszt- 2 156 124,78 zł,
• Budowa urządzeń odwadniających przy ul. Strażackiej- 105 623,18 zł,
Rok 2016
• Wykonanie kolejnego etapu kanalizacji wraz z odtworzeniemdrogi- 236 000,00 zł (całkowita
wartość wraz ze Strumieniem- 436 246,20 zł. Łącznie podłączono 7 budynków),
• Utworzenie toalet przy świetlicy środowiskowej w Zbytkowie- 34 000,00 zł,
• Remont drogi powiatowej- 45 967,00 zł (odcinek od ul. Strażackiej do ul. Starowiejskiej),
• Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej- 6 150,00 zł,
• Budowa altany „spoczynkowej”- 11 401,00zł,
• Budowa oświetlenia drogi przy ul. Ludowej- 8 500,00 zł,
• Wymiana ogrodzenia ogólnodostępnego placu zabaw- 9 770,00 zł,
• Wykonano konserwację rowów melioracyjnych z dotacji Gminy,R-42 w rejonie ulicy Sportowej
i strażackiej w kierunku ul. DługiejR-43 od ulicy Starowiejskiej do cieku Hynek.
Rok 2017
• Oświetlenie ul. Prostej i Górniczej (dokumentacja i prace)- 17 918,46 zł,
• Oświetlenie ul. Sportowej i Strażackiej (dokumentacja)- 12 371,81 zł,
• Rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Starowiejskiej i Rycerskiej- 36 351,26 zł,
• Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przedszkola9 993,75 zł,
• Dokumentacja na realizację oświetlenia w ciągu Wiązowa - 4 000,00 zł,
• Rozpoczęcie przebudowy ul Sportowej- 90 000,00zł,
• Umocnienie rowu wzdłuż ul. Starowiejskiej
35mb-10 852,17 zł,
• Umocnienie rowu wraz z czyszczeniem- odprowadzenie z ul. Wiązowej- 9 595,00 zł,
• Odwodnienie skrzyżowania ul. Akacjowej z ul. Strażacką(przepustu)- 10 776,00 zł,

Plan 2018
• Przebudowa ul. Sportowej- 451 049,36 zł,
• Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego- 285 000,00 zł,
• Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Strażackiej i Sportowej etap I
• Wykonanie obelisku promującego sołectwo Zbytków,
• Doświetlenie centrum sołectwa ul. Wyzwolenia,
Przekazane środki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 2014-2018 - 106 000,00 zł,
Uruchomiliśmy wspólnie z Gmina Pawłowice połączenia autobusowe Pawłowice- Strumień,
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.
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Drodzy Mieszkańcy, nasz program to wynik wielu rozmów z Wami, to dzięki Wam wiemy
co należy zrobić. Wiemy też jak to zrobić.

