-

Prace rozbiórkowe na terenie po byłej fermie trzody chlewnej
W tym roku wykonano III etap prac polegających na rozbiórce kolejnych 4 budynków
znajdujących się na terenie po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku. Materiał, który powstał
z kruszenia gruzu i betonu został wykorzystany na kontynuację prac związanych z
utwardzeniem dróg gminnych oraz podbudowę drogi w Grabinie.
Ponadto z rozebranych budynków odzyskano ok. 50 ton stali, która została sprzedana
specjalistycznej firmie. Środki finansowe z tej sprzedaży wpłynęły do budżetu gminy.
Utwardzenie kolejnych dróg gminnych
We wrześniu wykonano utwardzenie kruszywem kolejnych 7,050 km dróg gminnych w
następujących miejscowościach:
Sendeń Mały o długości 2,1 km,
Władysławów - Antoninów o długości 1,0 km,
Władysławów - Korzeń Rządowy o długości 1,0 km,
Kościuszków o długości 0,9 km,
Władysławów - Kościuszków o długości 0,6 km,
Zofiówka o długości 0,750 km,
Podlasie o długości 0,7 km.
Gmina na ten cel wydatkowała środki własne w kwocie 189 500,00 zł.
Budowa chodnika w Grabinie
W IV kwartale br. wybudowany został chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości
Grabina na odcinku 230 m. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Płockim Gmina
poniosła koszty opracowania dokumentacji technicznej, a koszty wykonania robót były po
stronie Powiatu.
Przebudowa drogi w Grabinie
W listopadzie zakończyły się prace dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości
Grabina. Została wykonana nawierzchnia asfaltowa na odcinku 768 mb od skrzyżowania z
drogą powiatową przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Grabinie do granicy gruntów
Miasta Płocka. Zadanie sfinansowane w całości ze środków własnych gminy – 265 000,00 zł.
Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantów przeciwpożarowych w budynku Szkoły
Podstawowej w Łącku
W lipcu została wykonana ze środków własnych gminy wewnętrzna instalacja hydrantów
przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Łącku za kwotę 24 089,49 zł.
Dobiegła końca modernizacja budynku OSP
w Sendeniu Dużym
W sierpniu ukończono prace dotyczące modernizacji budynku OSP w Sendeniu Dużym.
Remont polegał na dociepleniu ścian remizy, wymianie stolarki okienno-drzwiowej, a także
na wymianie pokrycia dachowego. Gmina na ten cel wydatkowała środki własne w
wysokości 51 980,30 zł.
Usunięcie i unieszkodliwienie kolejnych płyt eternitowych z terenu
gminy
Gmina otrzymała 100% dotację – ok. 93 000,00 zł z Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na IV etap prac
związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem ok. 92 ton azbestu z terenu po byłej fermie
trzody chlewnej w Łącku, a także na usunięcie i unieszkodliwienie ok. 83 ton azbestu z
pokryć dachowych budynków od 40 mieszkańców z terenu gminy.
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Zakończone zostały prace projektowe dotyczące:
rozbudowy sieci wodociągowej w Zaździerzu,
budowy sieci wodociągowej Zofiówka-Zdwórz,
budowy drogi wraz ze ścieżką rowerową w Nowych Rumunkach,
budowy oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i ul. Długiej w Łącku,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Prasa i osiedlu Płockim.
Kontynuowane są prace projektowe dotyczące:
rozbudowy sieci wodociągowej w Podlasiu.

