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Inwestycje w 2018 roku

Pragnę Państwu przedstawić zakres zadań zaplanowanych do realizacji w budżecie Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski. Od początku roku zrealizowaliśmy następujące zadania:
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wykonano III etap powierzchniowego utwardzenia dróg Dębołęką – Wójcin, Słuchaj – Wincentowo
wykonano III etap powierzchniowego utwardzenia dróg Lubsin- Trojaczek (inwestycja wykonana z
dofinansowaniem zewnętrznym)
wykonano kolejny etap budowy chodnika na ulicy włocławskiej w kierunku miejscowości Świesz
wykonano place zabaw w miejscowości Połajewo, Nowa Wieś, Bycz (inwestycja z dofinansowaniem z
funduszy europejskich)
wykonano siłownie zewnętrzne w Piotrkowie Kujawskim- ulice Słoneczna, Poznańska, Piastowska
(inwestycja wykonana z dofinansowaniem z funduszy europejskich)
wykonano wentylacje oraz odmalowano wnętrze budynku starego przedszkola, gdzie został
przeniesiony Ośrodek Kultury.
utwardzono drogi gminne kamienie zakupiono łącznie 6600 ton kamienia w dużych turach dostawy.
pozyskano dofinansowanie do utwardzenia żłobka samorządowego – z dniem 1.09.2018 r. żłobek
rozpocznie swoją działalność.
pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na
wymianę 10 piecy oraz utylizację wyrobów azbestowych w roku 2018.
wykonano SLIP do wodowania łodzi przez służby ratunkowe oraz osób korzystających z jeziora Gopło
na terenie ośrodka wypoczynkowego w Połajewie.
wymieniono piec konwekcyjno-parowy w kuchni Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowie
Kujawskim.
realizowany jest program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków (dofinansowanie zewnętrzne)
trwa przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim (inwestycja realizowana
z dofinansowaniem Funduszy Unii Europejskiej)
rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia w parku miejskim w Piotrkowie Kujawskim- II etap
(realizacja w miesiącu lipcu)
prowadzone są czynności związane z wykonaniem projektu budowlanego oraz wykupem działek od
prywatnych właścicieli pod przebudowę ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim.
rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji burzowej ulica sportowa – III etap budowy.
rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji burzowej ulica Kaliska – Wiśniowa. Rozpoczęcie
czynności związanych z gruntowną przebudową tych ulic.
wykonano projekt przebudowy ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim. Po otrzymaniu pozwolenia
na budowę rozpocznie się przebudowa tej ulicy.
realizowany jest przy wsparciu funduszy europejskich program „Infostrada Pomorza i Kujaw”
w miesiącu lipcu realizowana będzie przebudowa ogrodzenia oraz boiska przy szkole Podstawowej w
Dębołęce
ogłoszono przetarg celem wyłonienia wykonawcy Skateparku w Piotrkowie Kujawskim.
wykonywany jest na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski program zadrzewienia przy wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.W dniu 27.06.2018 r. na Sesji
Rady Miejskiej wprowadzono do realizacji w 2018 r. kolejne zadania inwestycyjne:
Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości Jerzyce i Wąsewo.
Wykonanie projektu przebudowy ul. Spółdzielczej w Piotrkowie Kujawskim po sporządzeniu projektu
budowlanego zostanie wykonana przebudowa tej ulicy.
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Rozpoczęcie przebudowy dróg na terenach wiejskich- nowe odcinki o długości 500 m Teodorowo,
Malina -Zakręta, Kaspral - Przedłuż, Wójcin - Gradowo, Anusin
Zostanie wykonany nowy sztandar dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Wyznaczono fundusze na projekt kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Poznańska, Topolowa oraz ulice
przyległe w Piotrkowie Kujawskim, Poduchowna-Gołębia oraz ulice przyległe w Piotrkowie Kujawskim)
Zostanie przekazana dotacja w kwocie 100000 dla powiatu radziejowskiego na przebudowanie
nawierzchni drogi powiatowej nr 2837 C wraz z budową brakującej części chodnika w miejscowości
Nowa Wieś w kierunku skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Łączki.
Wyznaczono fundusze na projekt przebudowy ulic Handlowa, Targowa, Kasprowicza, Słoneczna,
Zielona, Zachodnia, Niska, Mokra po wykonaniu dokumentacji nastąpi rozpoczęcie inwestycji.
Wyznaczono kwotę 5500 złotych na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji
w Radziejowie w ramach Funduszu Wsparcia Policji.
Wyznaczono fundusze na remont świetlicy w Nowej Wsi oraz doposażenie innych świetlic. Zapewniam
Państwa, że staram się gospodarować własnymi środkami samorządu, a także pozyskiwać środki
zewnętrzne by do realizacji wprowadzać coraz więcej zadań inwestycyjnych. Od początku mojej
kadencji z różnych źródeł pozyskałem około 4,5 mln zł i czynię starania w chwili obecnej pozyskać
kwotę, około 2 mln zł na zaplanowane w budżecie Miasta i Gminy inwestycje. W miarę możliwości
finansowych tj. środków pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracyw Radziejowie oraz środków
własnych zintensyfikujemy zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach staży, robót publicznych oraz
prac interwencyjnych. Do chwili obecnej w 2018 r. zatrudniono 80 osób bezrobotnych, w tym:w
ramach robót publicznych dotowanych z urzędu pracy – 30 osóbw ramach stażu – 22 osób bezrobotni
zatrudnieni z własnych środków – 28 osób.Bardzo dziękuję Radzie Miejskiej, wszystkim pracownikom
oraz mieszkańcom za współpracę przy realizacji zadań podnoszących jakość życia naszej społeczności.
Jednocześnie nadmieniam, że od chwili objęcia urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
nie obciążyłem samorządu żadnymi kredytami lub pożyczkami, dokonałem spłaty znacznej kwoty
zobowiązań z lat poprzednich. Samorząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski obecnej kadencji tak
gospodaruje środkami by realizować ogrom zadań inwestycyjnych, które zapewne Państwo
zauważyliście. Mamy zapewnione środki na realizację kolejnych ważnych dla naszej społeczności
zadań i potrzebnych nam inwestycji. Będę dążył wzorem lat ubiegłych do pozyskania funduszy
zewnętrznych, które pozwolą by realizowanych inwestycji było jak najwięcej.mgr Sławomir Henryk
BoguckiBurmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Informacje o artykule
Autor:
Zredagował(a):

Marta Szymańska

Data powstania:

06.07.2018 14:48

Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń:
Wydrukowano z serwisu:
Wydrukowano dnia:

180
piotrkowkujawski.pl
2018-07-20 22:07:55

