Sprawozdanie Wójta Gminy Kiszkowo
za okres od XXX-XXXI (25.10.2017-27.12.2017) Sesji Rady Gminy
1. Podpisałem akty notarialne na wykup drogi wewnętrznej w Karczewku oraz na
sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
2. Uczestniczyłem w Walnych Zgromadzeniach Związku Międzygminnego Puszcza
Zielonka, Walnym zebraniu Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych w
Kiszkowie, w powiatowym święcie honorowych dawców krwi, na zaproszenia
Marszałka Grabowskiego w wyjeździe studyjnym w ramach KSOW-u do
Województwa Świętokrzyskiego, w szkoleniu WOKiSS, w obchodach 25-lecia
Firmy Remondis, spotkaniu integracyjnym Słonecznego Promyka, zebraniu
wiejskim w Ujeździe i zebraniu Zarządu Gminnego OSP.
3. Przeprowadziłem kolejne rozmowy-negocjacje z Lasami Państwowymi w
Poznaniu (z dyrektorem dr Niemcem)dotyczące przejęcia lub budowy drogi do
Osiedla Leśnego w Dąbrówce Kościelnej.
4. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom uroczystości z okazji Dnia
Niepodległości.
5. Odbył się przetarg na dowozy szkolne i dostawę oleju opałowego; umowy
podpisane. Natomiast ogłosiłem trzeci przetarg na budowę świetlicy w Charzewie.
Otwarcie ofert kolejnego przetargu 29 grudzień godz. 9,15.
6. Wykonane zostało oświetlenie osiedlowe w Turostowie; fundusz sołecki.
Zrealizowany został projekt II Etap Odnawiamy Kipę przez miejscowość
Łagiewniki Kościelne oraz projekt zakupowy wyposażenia świetlicy w Dąbrówce
Kościelnej. Oba w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Zachęcam pozostałe
sołectwa do aktywności w tym zakresie.
7. Dziękuję również wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom, szkołom za
zaproszenie na spotkania opłatkowo-noworoczne. Było tych spotkań wiele i
chętnie we wszystkich uczestniczyłem.
8. Rozpoczęła działalność w naszej gminie Akademia REISSA, akademia piłkarska.
Zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu w trzech grupach wiekowych.
9. Pragnę również podzielić się informacją, że kolejny rok Gmina Kiszkowo brała
udział w konkursie Marszałkowskim na projekty pro-kulturowe i pro-ekologiczne.
Zdobyliśmy 4 nagrody: Szkoła Podstawowa w Sławnie 10 tys. Zł, Szkoła
Podstawowa w Łagiewnikach Kościelnych 10 tys. Zł, Koło Myśliwych SOKÓŁ 10
tys. Zł i sołectwo Kiszkowo 6 tys. Zł. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które
zaangażowały się w realizację projektów. Również Wójt Gminy Kiszkowo został
wyróżniony statuetką „DIAMENT” przyznawaną dla najaktywniejszego
samorządu gminnego w Województwie.
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