8V[bETWb`f^\X
C\ĻgX^$(ZehWa\T%#$*

E8>?4@4

REKLAMA

glZbWa\^""$$
007102740

o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek złożony przez gminę Gózd pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn – ul. Szkolna” znajduje się na 10. miejscu ww. listy.
13 listopada podpisano umowę na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyn-OSP”. Wykonawcą robót jest Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof
Wach z Pionek. Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę
163 513,99 zł, a planowany termin zakończenia robót to
15 grudnia br.

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

danie zostało zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 20142020. Całkowity koszt wykonania zadania - 277 875,66 zł, w tym
kwota wsparcia w ramach PROW – 154 175,00 zł.

OŚWIATA

Trwają prace związane z realizacją zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek. Zadanie
realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Całkowity koszt zadania - 328 431,12 zł, w tym wsparcie w ramach PROW w kwocie 135 970,00 zł.
7 listopada odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd”. Za-

Zakupiono dla sześciu szkół gminnych pomoce dydaktyczne:
tablice aktywne, projektory Hitachi, głośniki i oprogramowanie. Dostawcą sprzętu była Firma Image Recording Solutions
Sp. z o.o. wyłoniona podczas procedury zapytania ofertowego. Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Koszt zakupionego sprzętu - 104
989,25 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 84 tys. zł z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Zakupiono na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kuczkach-Kolonii kosiarkę samobieżną z zaczepem za kwotę
22 749,99 zł. Kosiarka będzie wykorzystana do koszenia trawy
na boisku szkolnym.
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