W 2014 roku wykonany został
pierwszy etap budowy tej drogi, a cała
inwestycja podzielona jest na trzy
etapy wykonywane w cyklu rocznym.
W ramach 2 etapu przebudowy
wykonano 850m długości drogi
głównej o szerokości 4m oraz
utwardzenie kruszywem pobocza

Zamontowano 2 furtki o szer. 120cm
oraz 2 bramy przesuwne o długości
6m każda. Łącznie ogrodzenie ma
300m. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 35.150,00zł.
Po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Wielgomłyny za 2015 rok,

XIX sesja Rady Gminy
w porządku obrad obejmowała także
przyjęcie uchwały w sprawie
przekazania na Fundusz wsparcia
Policji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi środków finansowych
z budżetu Gminy Wielgomłyny
z przeznaczeniem na dofinansowanie

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Krzysztof Skraboń prezentuje opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

o szerokości 0,5m. Całkowity koszt
inwestycji w 2015 r. wyniósł
273.348,88 zł.
Wspólnie z powiatem
wykonano trzecią inwestycję, czyli
chodnik w miejscowości Sokola Góra
przy drodze powiatowej (po prawej
stronie jadąc do Przedborza). Gmina
Wielgomłyny w ramach partnerstwa
z powiatem otrzymała bezpłatnie
kostkę brukową, obrzeża i krawężniki
natomiast żwiry, cement i robocizna
kosztowała gminę 94.771,13zł.
Ostatnią inwestycją było
ogrodzenie terenu Publicznego
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w
Wielgomłynach oraz kompleksu
sportowego od strony ul.
Radomszczańskiej. W ramach zadania
zakupiono 116 paneli ocynkowanychi
lakierowanych proszkowo, 117
słupków, obejmy i uchwyty.

sprawozdaniem finansowym,
pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi, informacją
o stanie mienia Gminy Wielgomłyny
oraz pozytywnym stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Wielgomłyny 100% radnych udzieliło
absolutorium dla Wójta Gminy
Wielgomłyny Bogdana Witaszczyka
z tytułu wykonania budżetu gminy za
2015 rok. W dalszej części obrad
uczestniczyła była Poseł na Sejm RP
Krystyna Ozga, która pogratulowała
wójtowi uzyskanego absolutoriumi
podkreśliła, że jest to jednocześnie
sukces wszystkich pracowników
Urzędu Gminy i instytucji
utworzonych przez Gminę (Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu, Gminna
Biblioteka Publiczna, Zakład
Komunalny oraz Gminny Ośrodek
Zdrowia).

zakupu nowego samochodu
służbowego w wersji oznakowanej
dla Komendy Powiatowej Policji
w Radomsku w kwocie 8.000zł.
Podjęto także uchwały w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2016-2027, zmian
w budżecie gminy Wielgomłyny na
2016 rok, przyjęto nowy Regulamin
utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Wielgomłyny. Podjęto
uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług polegających na
odbieraniu odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę. Radni przyjęli
także nowy wzór deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

