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W niniejszym dziale znajdziecie Państwo informacje dotyczące planów i
działań zmierzających do rozwoju naszej
Gminy. Przedstawione
zostaną tu tematy będące na etapie pomysłów i szukania racjonalnych
rozwiązań. Dowiecie się Państwo nad jakimi kwestiami pracuje Wójt,
Rada Gminy oraz administracja.

23 kwiecień 2019 10:12

Informacje Wójta - kwiecień 2019
Drogi Rozpoczęliśmy pierwszy etap remontu ulicy Okrężnej i
Słonecznej w Pruszczu. Modernizujemy obecnie instalacje kanalizacji
deszczowo-melioracyjnej. Planujemy tu remont nawierzchni o
szerokości 4 m. Trwają też pracę na drodze Serock-Brzeźno w ramach
drugiego etapu inwestycji. Projektujemy również ulicę Równą,
Jesionowa w Pruszczu oraz drogi w Konstantowie i Rudkach. Wiata w
Brzeźnie Przy świetlicy w Brzeźnie budujemy wiatę z przeznaczeniem
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na spotkania...
więcej
11 luty 2019 11:07

Co przyniesie rok 2019 mieszkańcom gminy
Pruszcz?
Wywiad z Wójtem Gminy Dariuszem Wądołowskim Redakcja: Rok
2018 zakończył Pan osobistym sukcesem, wygrywając wybory na
kolejną kadencję. Jak Pan podsumuje miniony rok dla Gminy Pruszcz?
Wójt Gminy Dariusz Wądołowski: Rzeczywiście mam poczucie
satysfakcji. Mieszkańcy zaufali mi oraz pozytywnie ocenili
podejmowane działania. Tym samym docenili też wkład pracowników
urzędu i jednostek pomocniczych. Tak duże poparcie motywuje do
dalszej pracy w obranym kierunku. Rok...
więcej

01 sierpień 2018 08:54

Podsumowanie pierwszego półrocza 2018
Ekologia - Wdrożony został program ECKOPIEC. Wyłoniono 10
wniosków na dofinansowanie do wymiany pieca w kwocie do 4 tys. zł.
W budżecie na ten cel przeznaczono 20 tys. zł. - O nagrody Wójta
Gminy Pruszcz za wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
ubiegało się 14 wnioskodawców, w tym: 4 wnioski dotyczyły nagród za
wybudowanie oczyszczalni biologicznych, 10 wniosków dot.
wybudowania oczyszczalni drenażowych. Łączna kwota nagród o jaką
ubiegali się...
więcej
27 czerwiec 2018 08:32
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Sprawy różne
Drogi Zgodnie z planem trwają prace związane z przebudową ulicy
Kolejowej w Serocku. Inwestycja jest dofinansowana ze środków
budżetu woj. kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń
gruntów w produkcji rolnej. Koszt całości to 1 mln 230 tys. zł., a
dofinasowania 144 tys. zł. Jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia
przetargu na przebudowę ulicy Modrzewiowej w Pruszcz i
przygotowania dokumentacji na przebudowę ulicy Okrężnej i
Słonecznej. Złożyliśmy w czerwcu...
więcej

25 czerwiec 2018 08:52

Podsumowanie Roku Szkolnego
Bezpieczeństwo to priorytet. W każdym autobusie opiekę nad dziećmi
sprawują opiekunki. Przenieśliśmy przystanki na parkingi przy Szkole w
Pruszczu oraz w Serocku. Przy szkole w Pruszczu powstał parking dla
rodziców przywożących dzieci do szkoły. Zwiększyliśmy liczbę kursów,
którymi dzieci mogą odjeżdżać ze szkół, odciążając w ten sposób
szkolne świetlice. Zadbaliśmy o zdrowie naszych uczniów. Dzieci z klas
młodszych wyjeżdżały na basen w ramach programu...
więcej
14 czerwiec 2018 10:13

Dofiansowanie inwestycji drogowej
Mam kolejną dobrą wiadomość dla mieszkańców Gminy. W puli 433
inwestycji w drogi lokalne w kraju znalazła się również inwestycja
Gminy Pruszcz. O dodatkowym naborze wniosków na dofinansowanie
dróg lokalnych z budżetu państwa dowiedzieliśmy się 5 kwietnia
2018r., termin przyjmowania wniosków został ogłoszony do 15 kwietnia
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2018r. Z uwagi na to, iż już wcześniej pracowaliśmy nad projektem
przebudowy drogi Serock-Brzeźno udało nam się dostosować projekt
do wytycznych...
więcej
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