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PODSUMOWANIE KADENCJI  
SAMORZĄDU GMINY GÓZD

Powoli dobiega kolejna 
kadencja samorządu Gminy 
Gózd. Jest to więc dobry czas, 
by spojrzeć w przeszłość, pod-
sumować działania i zaprezen-
tować dorobek inwestycyjny. 

Realizując szereg zadań inwe-
stycyjnych zawsze kierowaliśmy 
się poprawą warunków życia 
naszych mieszkańców, troską 
o ich bezpieczeństwo oraz ogólną 
zmianą wizerunku gminy Gózd. 
Inwestowaliśmy zatem w  infra-
strukturę drogową, oświetlenio-

wą, wodno-kanalizacyjną. Moder-
nizowaliśmy placówki oświatowe 
i użyteczności publicznej.

Inwestycje drogowe pro-
wadziliśmy niemal w  każdym 
sołectwie. Wiele dróg zyskało 
nową asfaltową nawierzchnię, 
inne wyremontowano, wyrów-
nano bądź utwardzono. Z  myślą 
o  bezpieczeństwie wszystkich 
uczestników ruchu drogowego 
wybudowaliśmy nowe chodni-
ki, jednocześnie remontując już 
istniejące oraz kładliśmy duży 

nacisk na budowę i modernizację 
oświetlenia ulicznego. Partycy-
powaliśmy również w  kosztach 
remontów dróg powiatowych.

W  trakcie upływającej kaden-
cji przebudowaliśmy 26 dróg, 
w tym 22 odcinki dróg gminnych 
o  łącznej długości 18,4 km, 3 od-
cinki dróg powiatowych, 1 odci-
nek drogi wojewódzkiej, a  także 
7,82 km chodników dla pieszych. 
Na inwestycje drogowe wydat-
kowaliśmy ogółem 9 233 315,00 
zł, z  czego środki pozyskane to 

4 585 347,00 zł. Jeśli chodzi o in-
westycje oświetleniowe to wybu-
dowaliśmy 8, 86 km linii napo-
wietrznej oświetlenia ulicznego 
za kwotę 670 824,00 zł.

Dbałość o  bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców przejawiała się 
również w  inwestycjach na rzecz 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Wszystkie jednostki sukcesywnie 
doposażaliśmy w  nowoczesny 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy, a  ich 
siedziby remontowaliśmy. Inwe-
stycje w  bezpieczeństwo koszto-

wały 1 401 194,00 zł, z czego środki 
pozyskane to 904 112,00 zł.

Podejmowaliśmy również dzia-
łania na rzecz ochrony środowi-
ska. Dokończyliśmy rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w  Goździe, 
wybudowaliśmy nowe odcinki 
sieci kanalizacyjnej, a  także zre-
alizowaliśmy projekt polegający 
na wybudowaniu 150 przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Łącz-
nie wydatki poniesione w  tym 
zakresie wyniosły 7 037 469,00 
zł, w  tym: środki pozyskane  

1 242 572,00 zł, pożyczki uma-
rzalne 2 351 800,00 zł

Z  myślą o  najmłodszych miesz-
kańcach gminy modernizowaliśmy
placówki oświatowe, przynależną 
do nich bazę sportową oraz świet-
lice wiejskie. Stale doposażaliśmy 
szkoły w  nowoczesny sprzęt edu-
kacyjny. Na inwestycje w  oświatę
wydatkowaliśmy kwotę ogółem
3 304 607,00 zł, zaś na świetlice
wiejskie (modernizacja + dopo-
sażenie) – 702 342,00, środki ze-
wnętrzne to 266 132,00 zł. 

Termomodernizacja budynku PSP w Podgórze Budowa drogi gminnej w Kłonówku-Kolonii.

Budowa ul. Działkowej w Małęczynie

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Goździe

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa parkingu przy OSP w Goździe oraz nowy samochód ra-
towniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego dla jednostki z Gozdu

Budowa drogi gminnej w Lipinach

Budowa ul. Szkolnej w Małęczynie

Przebudowa drogi gminnej Kłonów-Kuczki, etap II
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