Jesteś tutaj:
Informacje Wójta

Informacje Wójta
// override Highslide settings here // instead of editing the highslide.js
file hs.graphicsDir = '../Template/css/highslide/graphics/';
hs.lang.creditsText = ''; hs.lang.loadingText = 'Ładowanie...';

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.

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
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ubiegali się...
więcej
27 czerwiec 2018 08:32

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
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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
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
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S5 bardzo angażuje...
więcej
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