Budżet gmina zatwierdzony
Najważniejszym tematem jakim zajęli się radni Rady Gminy Wielgomłyny na sesji w dniu 28 stycznia 2015
roku było uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok. Po szerokiej dyskusji i zgłoszonych uwagach podjęto uchwałę
budżetowa zapisują po stronie dochodów 13.697.230 zł a po stronie wydatków 13.507.635 zł. Jednocześnie
przeznaczono 120.000 zł na rezerwę ogólną i 30.000 zł na rezerwę celową przeznaczona na działania kryzysowe.
Ustalono też plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 w wysokości 821.150 zł.
Wśród zadań inwestycyjnych jest między innymi dokończenie budowy około 5 km sieci wodociągowej rozdzielczej
Krzętów Wola Życińska Błonie oraz wykonanie ....przyłączeń. Zakończenie zadania wymaga w bierzącym roku
nakładów w kwocie 80.374 zł. W ten sposób znajdujące się na krańcu gminy miejscowości zostaną zwodociągowane
co w znacznym stopniu ułatwi życie ich mieszkańców.
W rozdziale dotyczącym infrastruktury drogowej zapisano trzy inwestycje. Pierwsza to kontynuacja budowy
drogi bitumicznej pomiędzy Rogami a Krzętowem. W 2014 roku wykonany pierwszy etap budowy tej drogi a cała
inwestycja podzielona jest na trzy etapy wykonywane w cyklu rocznym. W roku 2015 zostanie wykonany drugi etap
tej drogi a jego koszt wyniesie po stronie gminy 100.000 zł natomiast wsparcie w wysokości około 40 %
wykonywanego zadania otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi z Departamentu Rolictwa.
Drugą inwestycją jest praca przy drodze powiatowej w miejscowości Rogi. Drugi i ostatni etap przebudowy
drogi polega na dwustronnym poszerzeniu poboczy tak by droga miała 7 metrów szerokości. W budżecie gminy na ten
cel zapisano 100.000 zł.
Wspólnie z powiatem wykonana też będzie trzecia inwestycja czyli chodnik w miejscowości Sokola Góra
przy drodze powiatowej ( po prawej stronie jadąc z kierunku Wielgomłyn). Po stronie gminy na ten cel wydana
zostanie kwota 98.000 zł.
Inna inwestycja realizowaną już od roku 2014 jest budowa obiektów małej architektury, utwardzanie terenu
oraz budowa chodnika w centrum miejscowości Sokola Góra. Ta rewitalizacja i upiększenie miejscowości wymaga w
roku 2015 - 28.381 zł. W bierzącym roku wykonane zostaną również projekty techniczne związane z remontami
dróg, budową świetlic tworzeniem miejsc rekreacji i wypoczynku aby być dobrze przygotowanym do nowego
podziałuśrodków w latach 2014 - 2020

Skrzynki na listy i oznakowanie posesji
W związku ze zgłaszanymi problemami doręczania korespondencji mieszkańcom gminy Wielgomłyny
przez zatrudnionych kurierów prosi się właścicieli nieruchomości o umieszczenie na każdej posesji skrzynki
pocztowej, w której będzie mogła być pozostawiana różnego rodzaju korespondencja. Osoby, które nie wywiążą się z
obowiązku prawidłowego umieszczenia skrzynki pocztowej mogą zostać ukarane karą pieniężną oraz nie będą
mogły skutecznie podważać prawidłowości zamieszczenia przez doręczyciela powiadomień (np. awiza) na drzwiach
mieszkania lub przy wejściu na posesję.
Informujemy, że obowiązek ten wynika z art.40 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z
2012r., poz.1529) „każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek
mieszkalny zobowiązany jest do umieszczenia skrzynki pocztowej”.
Brak umieszczenia skrzynki pocztowej na posesji do 01 lutego b.r. skutkować będzie niedostarczeniem
korespondencji.
Przypomina się jednocześnie mieszkańcom gminy o prawnym obowiązku umieszczenia właściwego numeru swojej
posesji na ogrodzeniu lub widocznej części budynku.
A oto podstawa prawna:
USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i
budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie
frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
ustaleniu tego numeru.
(Ciąg dalszy na str.2)

