Inne inwestycje
W 2014 roku wykonany zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów w Wielgomłynach. Utworzenie takiego punktu
konieczne jest ze względu na zmiany jakie dokonane zostały po wprowadzeniu tak zwanej „ustawy śmieciowej.
Każda gmina została zobowiązana w tej ustawie do utworzenia na swoim terenie specjalnego punktu gdzie mieszkańcy
będą mogli oddawać inne śmieci niż te odbierane z ich gospodarstw przez wyłonioną w przetargu firmę . Na wykonanie takiego
punktu selektywnej zbiórki odpadów przewidziano w 2014 roku 140.000 zł.
Co roku gmina inwestuje też w strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku zakończona zostanie rozbudowa
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebcach. Dobudowany został budynek , w którym znajdzie się kotłowania CO,
sanitariaty i inne pomieszczenia znacznie ułatwiające organizowanie w tej strażnicy imprez różnego rodzaju. Koszt tej
modernizacji to 160.000 zł.
Nowe oblicze otrzyma też centrum miejscowości Sokola Góra. W centrum trwają już prace porządkowo
modernizacyjne wokół znajdującego się tam stawu i strażnicy OSP. Na zagospodarowanie i ukształtowanie tej przestrzeni
zaplanowano w budżecie gminy 70.000 zł. Urząd Gminy jednocześnie opracowuje dokumentację do wniosku , który zostanie
złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu „Odnowa wsi”.

Zniszczony przepust pod drogą powiatową w
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Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Trzebce

Gmina Wielgomłyny przystąpi do Stowarzyszenia Dolina Pilicy
Wójt gminy Wielgomłyny Bogdan Witaszczyk zaprosił w środę, 5 lutego 2013 roku na posiedzenie Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Prezesa Stowarzyszenia Dolina Pilicy Bronisława Helmana i zaproponował radnym
podjęcie uchwały o przystąpieniu gminy Wielgomłyny do Stowarzyszenia..
Prezes B. Helman obszernie odniósł się do wniosku wójta o włączeniu Gminy Wielgomłyny do
Stowarzyszenia oraz omówił korzyści jakie z tego tytułu można osiągnąć. Jedną z najpoważniejszych jest między
innymi udział w Programie LEADER.
LEADER to europejski program
wsparcia dla społeczności wiejskich, które
stawiają na partnerstwo. Wspomaga wdrażanie
nowoczesnych strategii rozwoju terenów
wiejskich. Wspiera te społeczności, które dążą do
poprawy jakości życia i sytuacji ekonomicznej
swojego otoczenia wspólnym wysiłkiem i
współpracą.
Radni zasiadający w Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy jednogłośnie przyjęli stanowisko
popierające udział gminy Wielgomłyny w
Stowarzyszeniu Doliny Pilicy. Na sesji Rady
Gminy w dniu 10 lutego br. jednogłośnie została
podjęta
uchwała o przystąpienie Gminy
Wielgomłyny do Stowarzyszenia. W ten sposób
gmina Wielgomłyny dołączyła do grona 10 gmin
nadpilicznych, które są już członkami
Stowarzyszenia. Są to gminy: Aleksandrów,
Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Opoczno,
Przedbórz, Sławno, Sulejów, Tomaszów
Mazowiecki i Wolbórz.
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