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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.

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
2018r. Z uwagi na to, iż już wcześniej pracowaliśmy nad projektem
przebudowy drogi Serock-Brzeźno udało nam się dostosować projekt
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do wytycznych...
więcej
30 maj 2018 09:50

Drogi,świetlice
Szanowni Państw, poniżej kolejna garść informacji o tym, co obecnie
robimy na terenie gminy i co chcemy zrobić w najbliższym czasie.
DROGI Trwa usuwanie usterek w ramach inwestycji na odcinku drogi
powiatowej Zbrachlin – Łowin. Zakończenie ich planowane jest na 30
maja. Jak już informowaliśmy Państwa na naszej stronie internetowej,
pojawiły się też nowe znaki dotyczące ciągu pieszo-rowerowego, który
powstał wzdłuż drogi Łowin – Wałdowo. Zachęcam...
więcej

30 marzec 2018 12:49

Sprawy różne
Żeby śmieci nie zdrożały W ramach współpracy w Stowarzyszeniu
Metropolia Bydgoszcz prowadzę rozmowy z dyrektorem bydgoskiego
Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w celu
podpisania umowy na dostarczanie do spalarni śmieci zmieszanych. To
ma uchronić nas, mieszkańców przed podwyżką opłat za śmieci,
bynajmniej w najbliższej przyszłości. Jestem dobrej myśli, że do
podpisania tejże umowy dojdzie już wkrótce. Szukamy lokali Budowa
S5 bardzo angażuje...
więcej
05 grudzień 2017 11:35

Zaproszenie na Wigilię
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Jak co roku, organizujemy z Radą Gminy oraz GOKSiRem spotkanie
opłatkowe dla emerytów, rencistów i osób samotnych. W związku z tym
zapraszam serdecznie w imieniu własnym oraz Radnych 16 grudnia na
godz.11:00 do Gościńca przy Młynie
więcej

05 grudzień 2017 11:35

Nowa elewacja szkoły
Jeszcze w tym roku chcemy zmienić kolor elewacji szkoły w Serocku
aby budynek nabrał estetycznego wyglądu. Mój wniosek o
przeznaczenie środków na ten cel z obecnego budżetu spotkał się
aprobatą Rady Gminy. Myślę, że dzieci z większą przyjemnością będą
uczęszczać do odnowionej szkoły.
więcej
05 grudzień 2017 11:33

MOO jak nowe
Zakończyliśmy remont Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego.
Budynek zyskał nową elewacje i windę. Dokonano konserwacji dachu i
zagospodarowano teren wokół. Całkowity koszt wyniósł 364 tys.zł. Po
remoncie Ośrodka Rehabilitacyjnego, który miał miejsce w 2016 r.
mogę stwierdzić, iż teraz cały kompleks nabrał estetycznego wyglądu.

więcej

05 grudzień 2017 11:32
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Dofinansowania z LGD
W 2018 r. planujemy skorzystać z puli pieniędzy, którą dysponuje
Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego na realizację
Lokalnej Strategii Rozwoju. Obecnie zakwalifikowano nasz wniosek na
dofinasowanie budowy skweru w Serocku, w ramach rozwoju
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Dzięki temu w przyszłym
roku zostanie utwardzony i zazieleniony teren w centrum wsi przy ul.
Wyzwolenia. Natomiast w pierwszym kwartale 2018 r. będziemy
wnioskować o dofinasowanie...
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