WÓJT GMINY PREZENTUJE RADNYM BUDŻET GMINY NA
2016 ROK

PRZEWODNICZĄCY RADY PODDAJE POD GŁOSOWANIE
PRZEDSTAWIONY PRZEZ WÓJTA GMINY PROJEKT BUDŻETU

W budżecie na rok 2016 założono istotne wydatki majątkowe na
łączną kwotę 1.352.870,00zł w postaci inwestycji na:
1. budowę sieci wodociągowej w miejscowości Błonie oraz
Kol. Myśliwczów,
2. przebudowę dróg gminnych i dojazdowych (przebudowa
drogi gminnej Rudka-Krzętów w miejscowości Krzętów,
przebudowa drogi gminnej Rogi-Wola Życińska, budowa
drogi wewnętrznej w miejscowości Zagórze wraz
z budową miejsc parkingowych i małą architekturą oraz
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Pratkowice-Sokola Góra) łącznie 4,6 km dróg bitumicznych,
3. budowę infrastruktury przypilicznej (ścieżki rowerowe,
przystanie kajakowe, miejsca plażowania, parkingi, szlaki
piesze),
4. zakup samochodu bojowego typu średniego dla OSP
w Wielgomłynach,
5. rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzętów,
6. budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- PSZOK,
7. budowę budynków świetlic wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowościach Sokola Góra i Niedośpielin.
Większość planowanych inwestycji na 2016 rok gmina
Wielgomłyny będzie chciała realizować przy udziale środków
zewnętrznych w postaci dotacji Unijnych - dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Departamentu
Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
na drogi dojazdowe do łąk i pól, dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Tak zaplanowane inwestycje na 2016 rok wymagają zaciągnięcia kredytu na kwotę 665.822,00zł, która jest
niezbędna do pozyskania dotacji od 63% do 85% z Unii Europejskiej na wspomniane zadania umożliwiające
szybszy rozwój gminy Wielgomłyny.
Na XIV Sesji Rady Gminy Wielgomłyny przyjęto także uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości
Niedośpielin na lata 2016-2022 przedłożonego po zebraniu wiejskim w Niedośpielinie.
Plan Rozwoju miejscowości zakłada wykonanie w czasie 7 lat inwestycji i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną takich jak: budowa świetlicy wiejskiej, budowa kanalizacji, oraz przebudowa drogi dojazdowej Niedośpielin
Wielgomłyny ul. Zagórska (II etap).

VIII SPOTKANIE NOWOROCZNO - KARNAWAŁOWE
W sobotę 30 stycznia 2016 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielgomłynach odbyło się VIII
Spotkanie Noworoczno - Karnawałowe zorganizowane przez Wójta Gminy Wielgomłyny oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach.
Uroczystość rozpoczęła o godz. 16.30. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Jadwiga Staszczyk,
która przywitała przybyłych gości i krótko przybliżyła
tradycje związane z karnawałem oraz podkreśliła, iż dzięki
wspaniałemu odzewowi ze strony mieszkańców naszej
gminy coroczne spotkanie noworoczno - karnawałowe
stało się już tradycją.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wielgomłyny
Bogdan Witaszczyk, który w kilku zdaniach podsumował
miniony 2015 rok, a także nakreślił zadania jakie stoją
przed gminą w 2016 roku. Złożył jednocześnie wszystkim
zebranym, a za ich pośrednictwem wszystkim
mieszkańcom gminy, życzenia wszelkiej pomyślności
w nowym roku. Życzenia noworoczne złożył również
Przewodniczący Rady Gminy Wielgomłyny Stanisław
Łoś oraz za jego pośrednictwem odczytany został

