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Drodzy Mieszkańcy
Gminy Grabów nad Pilicą!

Koniec kadencji to w każdym samorządzie pora podsumowań. To bilans
wszystkich wykorzystanych szans i osiągnięć. Do Państwa wiadomości chciałbym
przedłożyć "Raport z działalności Gminy Grabów nad Pilicą za lata 2014-2018" który jest
podsumowaniem obejmującym szersze obszary funkcjonowania gminy oraz zrealizowane
większe inwestycje.
Koniec kadencji 2014-2018 zbiega się z jubileuszowym rokiem 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Jak ważny jest to czas dla Polaków nikomu nie muszę
przypominać. Przez to stulecie nasza ojczyzna przeszła wielką reformację osiągając duży
rozwój społeczny i gospodarczy. Ogromną tego zasługą jest właśnie racjonalny i
zrównoważony rozwój lokalnych samorządów.
Każdy kolejny rok stawia nowe zadania. Wynikają one często ze zmian w otoczeniu,
rosnących oczekiwań społecznych oraz możliwości jakie dają nowe technologie.
Dysponując niewielkim budżetem, dużym własnym doświadczeniem i wykwalifikowaną
kadrą zrealizowałem kluczowe inwestycje podnoszące jakość życia mieszkańców gminy
na miarę XXI wieku.
Racjonalne kreowanie budżetu, gospodarność w wydatkowaniu środków i umiejętne
wykorzystanie pomocy zewnętrznych takich jak kapitał ludzki z funduszu pracy,
współudział w projektach grantowych oraz środki z funduszy unijnych i krajowych
przyczyniły się do rozwinięcia gospodarczego i społecznego gminy bez
nieproporcjonalnego jej zadłużania.
Moją zasadą i dewizą jest jak najlepsze służenie mieszkańcom tej Gminy. Dlatego nie
mogę dopuścić do jej zaniedbania, ograniczenia i zadłużenia poprzez realizowanie
górnolotnych projektów bez pokrycia, nie zaspokajając wpierw podstawowych potrzeb
mieszkańców.
Na początku kadencji wiele zadań było w planach a sceptycy uważali je za zbędne. Dziś
wiem, że potrzeba budowy przedszkola oraz nowego budynku ośrodka zdrowia była
konieczna. Przyniosła bowiem wymierne rezultaty w postaci zadowolonych dzieci i
odciążonych rodziców oraz pacjentów którzy nie mają już problemu z dostępem do opieki
zdrowotnej. Mam nadzieje, że Państwo też to doceniacie.
Jest jeszcze kilka zadań które należy zrealizować by gmina niczym nie odbiegała od
wielkich aglomeracji. Gospodarka wodociągowa została zrealizowana w 100 %, pozostało
już tylko ok. 100 gospodarstw oczekujących na podłączenie do sieci kanalizacyjnej lub
wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków. To wielki sukces, gdyż ościenne
gminy wciąż borykają się z tym problem. Dostrzegam także coraz większe
zainteresowanie projektami społecznymi. W minionych latach przeprowadzone zostały
projekty dla każdej grupy wiekowej, od dzieci szkolnych po seniorów które przyniosły
uczestnikom wiele korzyści i satysfakcji.
Poniżej przedstawiam główne zadania zrealizowane w latach 2014-2018, które nie
zawierają szeregu bieżących prac remontowych, gospodarczych i narzuconych ustawami.

Raport
z działalności Gminy Grabów nad Pilicą kadencji 2014-2018

ROK 2014
•

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na
ul. Polnej i Sadowej o długości 1500 mb
oraz wykonanie podbudowy tłuczniowej
na drogach gminnych w Grabowskiej Woli,
Dąbrówkach i Augustowie

•

Zakup pługu śnieżnego

•

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
w Grabowie nad Pilica, w ramach zadania
wymieniono 70 szt. okien
/ wartość inwestycji ok. 123 000,00 zł /

•

Budowa oświetlenia ulicznego
na ul. Kolejowej do stacji PKP
/ wartość inwestycji ok. 115 000,00 zł /

•

Utwardzenie placu kostką brukową przed OSP Grabów n/P i Łękawica

•

Przebudowa z rozbudową obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Grabowie n/P
- wykonanie kompleksu profesjonalnych boisk m.in. do koszykówki, piłki
nożnej, siatkówki
/ wartość inwestycji 295 191,40 zł dofinansowanie w kwocie 191 944,00 zł
ze środków PROW na lata 2007-2013 /

•

Zorganizowanie wydarzenia kulturalnego z okazji "Dnia Kobiet"
z występami artystycznymi gwiazd muzycznych i stand up

•

Pozyskanie środków unijnych i zrealizowanie projektów społecznych:
- operacja Weller 7 - rekonstrukcja zdarzeń
historycznych
- piknik rodzinny - z okazji Dnia Dziecka
- "Stawiamy na rozwój przedszkoli" wyposażenie sal lekcyjnych
- "Moja przyszłość" - dodatkowe zajęcia dla
uczniów rozwijające kluczowe kompetencje
- "Zmieńmy siebie" - warsztaty interpersonalne
dla osób wykluczonych zawodowo

ROK 2015
•

Zakup nowego średniego specjalistycznego
samochody ratowniczo-gaśniczego marki
MAN TGM 4x4
/ wartość: 668.520,00 zł dofinansowanie z
WFOŚiGW w Wa-wie 150.000,00zł; Komenda
Wojewódzka PSP w Wa-wie 200.000,00zł
Zarząd Powiatu Kozienickiego 100.000,00zł /

•

Budowa budynku zaprojektowanego
na działalność Ośrodka Zdrowia
/ wartość inwestycji ponad 300.000,00zł /

•

Zakup piaskarko-solarki do zimowego
utrzymania dróg
/ wartość 49.200,00zł /

•

Budowa pierwszej siłowni plenerowej
składającej się z 6 urządzeń
/ wartość inwestycji 24.161,53 zł /

•

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej
w kompleksie sportowym przy Zespole Szkół
/ wartość inwestycji 240 424,52 zł
dofinansowanie w kwocie 154 255,00 zł
ze środków PROW na lata 2007-2013/
•

Rozwój kompleksowej infrastruktury
wodno ściekowej na terenie gminy
polegającej na modernizacji
oczyszczalni ścieków, modernizacji
i budowy dwóch zbiorników na stacji
uzdatniania wody w Grabowie
nad Pilicą, budowy wodociągu
w miejscowości Kępa Niemojewska
/ wartość inwestycji 2 173 338, 44 zł
dofinansowanie w kwocie 1 325
206,00zł ze środków PROW na lata
2007-2013 /

•

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabów nad Pilicą
i Wyborów przy drodze wojewódzkiej na odcinku 3089 mb
/ wartość inwestycji: 426 224,10 zł dofinansowanie w kwocie 254 532,00
ze środków PROW 2007-2013 /

•

Przeprowadzenie projektu edukacyjnego " Moja Przyszłość " - wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

oraz zakup pomocy dydaktycznych w Zespole
Szkół w Grabowie n/P oraz Szkole
Podstawowej w Augustowie
/ wartość projektu i otrzymanego
dofinansowania ok. 40 000,00 zł
ze środków POKL/
•

Nagroda "Start w przyszłość" za realizację
najciekawszych zajęć z projektu "Moja
Przyszłość"- 6.000,00zł

•

Zorganizowanie wydarzenia kulturalnego
z okazji "Dnia Kobiet" z występami
artystycznymi gwiazd muzycznych
i sceny kabaretowej

•

Przystąpienie do projektu „Rozwój e-usług
i ich dostępu dla obywateli w ramach
Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa
Informacyjnego M@zowszanie"
wyposażającego świetlicę w komputery,
drukarkę 3D, drukarkę wielofunkcyjną
oraz dostęp do bezpłatnego Internetu

ROK 2016
•

Budowa pierwszego gminnego przedszkola
w Grabowie nad Pilicą dla 75 dzieci
/ wartość inwestycji ok. 770.000,00 zł /

•

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
- 99 szt. / wartość inwestycji 1.461.240,00zł /

•

Budowa wodociągu na odcinku 2,31 km
oraz kanalizacji sanitarnej na odcinku 0,38
/ wartość inwestycji ok. 40 000,00 zł/
•

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
w Łękawicy
/ wartość inwestycji ok. 210.000,00 zł /

•

Przeprowadzenie projektu edukacyjnego
"Z nurtem wiedzy" realizowanego
w szkołach w Grabowie n/Pilica
i Augustowie w roku szkolnym 2016/2017
/ wartość projektu 422 556,25 zł
dofinansowanie 399 876,25 ze środków
EFS na lata 2014-2020 /

•

Zorganizowanie wydarzenia kulturalnego z okazji 140 rocznicy urodzin rodzimej
poetki Marii Komornickiej

•

Remont dróg gminnych oraz odwadnianie i oczyszczanie poboczy w miejscowościach
Grabów n/Pilica ul. Polna i Kolejowa, Brzozówka, Dabrówki, Paprotnia, Grabów
Nowy, Nowa Wola, Zwierzyniec, Broncin, Tomczyn, Grabowska Wola
/ wartość inwestycji ok. 800.000,00 zł /

•

Zakończenie budowy ponad 3 km ul. Polnej o nawierzchni asfaltowej
/ wartość inwestycji ok. 600 000,00 zł dofinansowanie w 50% ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego)

•

Współfinansowanie
budowy dróg powiatowych
nr 1701W Grabów n/Pilicą
- Augustów w
miejscowości Dąbrówki
i nr 1710W Grabów
n/Pilicą-Dziecinów
w miejscowości Grabów
n/Pilicą ul. Przemysłowa
/ dofinansowanie zadania
kwotą 180.000,00 zł /

ROK 2017
•

Kontynuacja budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków - 45 szt.
/ wartość inwestycji ok. 500.000,00 zł /

•

Przyłączenie miejscowości Zakrzew
do wodociągu zasilanego z ujęcia
Grabów nad Pilicą oraz budowa
brakujących odcinków sieci
w pozostałych miejscowościach
gminnych łącznie na odcinku 5,58 km
/ wartość inwestycji ok. 200 000,00 zł/

•

Budowa 0,65km rurociągu tłocznego kanalizacji w miejscowości Grabów Zaleśny

•

Przygotowanie podbudowy tłuczniowej drogi w Grabowie Zaleśnym
/wartość inwestycji ok. 130 000,00zł/

•

Poprawa estetyki centrum miejscowości wiejskiej w Grabowie nad Pilica
poprzez utwardzenie nawierzchni o łącznej powierzchni 0,48 h.
/ wartość inwestycji 339.594,14 dofinansowanie w kwocie 185.367,00 zł
ze środków PROW na lata 2014-2020 /

•

Rozbudowa budynku strażnicy
w Grabowie o trzy garaże
i Łękawicy o kuchnię i łazienkę.
/ wartość inwestycji ok. 260 000,00 zł /

•

Rozbudowa o 62,25m2 i wyposażenie
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grabowie nad Pilicą.
/ wartość inwestycji ok. 100.000,00 zł /

•

Przeprowadzenie projektu na rzecz aktywności społecznej osób starszych
/ wartość projektu 128 700,00 zł dofinansowanie w kwocie 112 700,00 zł
ze środków MRPiPS /

•

Zorganizowanie wydarzenia
kulturalnego z okazji "Dnia Kobiet"
z występami artystycznymi gwiazd
muzycznych i sceny kabaretowej

•

Doposażenie siłowni plenerowej
w Grabowie nad Pilicą o 8 urządzeń
/ wartość inwestycji 30.000,00
dofinansowanie 100% w ramach
PROW na lata 2014- 2020 /

ROK 2018
•

Kontynuacja budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków - 24 szt.
/ wartość 349.074,00 zł /

•

Przygotowanie dokumentacji i złożenie
wniosku o dofinansowanie ze środków
Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach programu Sportowa Polska
na budowę hali widowiskowo-sportowej
/ wartość inwestycji 4 361 206,00 zł
wniosek o dofinansowanie 3 520 844,00zł/

•

Wyposażenie Gminnej Biblioteki
Publicznej w 8 zestawów komputerowych
i urządzenie wielofunkcyjne
/ wartość inwestycji 24.442,75 zł dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł
ze środków budżetu Woj. Mazowieckiego w ramach programu MIAS MAZOWSZE 2018 /

•

Budowa siłowni plenerowej w Augustowie - 6 urządzeń

/ wartość inwestycji 24.954,24zł
dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł
ze środków budżetu Woj. Mazowieckiego
w ramach programu MIAS MAZOWSZE 2018/
•

Zorganizowanie dożynek powiatowych

•

Przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń
"Ja w Internecie" oraz doposażenie Publicznej
Szkoły w Augustowie w 8 nowoczesnych przenośnych komputerów
/ wartość projektu 53 760,00 zł dofinansowanie 100%w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 /

•

Doposażenie jednostek OSP:
- Grabów nad Pilicą- agregat prądotwórczy i pilarka do drewna; remont CO
- Łękawica - motopompa Daihatsu i radiotelefon; wyposażenie świetlicy
- Augustów- pilarka
/ wartość inwestycji ok. 110 000,00 zł dofinansowanie w kwocie ok. 65 000,00 zł
z funduszy wojewódzkich i rządowych /

•

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Grabowie Zaleśnym
na odcinku 800mb
/ wartość inwestycji ok. 213 000,00 zł dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł
ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego /
•

Modernizacja dróg gminnych
na odcinku 5,5 km polegająca
na wykonaniu nawierzchni
destruktowej na podbudowie
tłuczniowej w miejscowościach
Augustów, Broncin,
Brzozówka, Grabów n/P,
Lipinki, Tomczyn
/ wartość inwestycji
ok. 700 000,00 zł /

Racjonale i zrównoważone gospodarowanie skromnym budżetem gminy było efektem
mojej intensywnej pracy przy współudziale wielu osób i podmiotów. Odważna, ale też
rozważna polityka finansowa pozwoliła na efektywne i optymalne wykorzystanie dostępnych
środków.
Mam nadzieję, że nie zawiodłem pokładanego we mnie zaufania i w pełni
zrealizowałem Państwa oczekiwania.
WÓJT GMINY
inż. Euzebiusz Strzelczyk

