
Informacje Wójta Gminy Suchożebry za okres 28 października do 21 grudnia 2021 r. 

Zarządzenia  

70/2021 29.10.2021 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy 

w Suchożebrach 

71/2021 29.10.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Suchożebrach 

72/2021 29.10.2021 

w sprawie Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na 

stanowisko pracy Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej 

73/2021 29.10.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na rok 2021 

74/2021 02.11.2021 

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek 

sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa, prania pieniędzy lub 

finansowania terroryzmu" 

75/2021 02.11.2021 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Suchożebrach. 

76/2021 15.11.2021 
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Suchożebry na lata 2021-2028 

77/2021 15.11.2021 
w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy 

Suchożebry na rok 2022 

78/2021 15.11.2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 73/2021 z dnia 29.10.2021 

79/2021 24.11.2021 

w sprawie powołania członków zespołu Interdyscyplinarnego w 

Gminie Suchożebry do realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

80/2021 24.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na rok 2021 

81/2021 26.11.2021 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Suchożebrach do podpisywania informacji i 

sprawozdań przekazanych Wojewodzie Mazowieckiemu za 

pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) 

82/2021 29.11.2021 

w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu 

Oświatowego w Krześlinie do podejmowania działań w zakresie 

zwykłego zarządu 

83/2021 30.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na rok 2021 

84/2021 30.11.2021 
w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka  Kultury w 

Suchożebrach  

85/2021 30.11.2021 
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Suchożebrach 

86/2021 07.12.2021 
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego 

Gminy Suchożebry 

87/2021 13.12.2021 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w 

Suchożebrach w zamian za święto przypadające 25 grudnia 2021 r.  

 

 

 

 

 

 



Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  

1. przeprowadził postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem: 

 5 decyzji o warunkach zabudowy 

 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

2. Inwestycje i remonty 

 Zamontowano dwa urządzenia Turbo – Flex na wylotach kanałów wentylacyjnych w budynku 

OSP Kownaciska celem poprawy wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach OSP – 900,00 zł 

brutto 

 Wykonano przeglądy i serwis pieców gazowych w następujących obiektach: Krześlin – szkoła, 

Krześlin – ośrodek zdrowia, Przygody – świetlica wiejska, Suchożebry – budynek Urzędu 

Gminy Suchożebry oraz Suchożebry szkoła – piec CWU – 2 952,00 zł brutto 

 Wykonano przegląd oraz naprawę dwóch pieców gazowych Buderus – piece CO – w budynku 

Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach –  4 428,00 zł brutto 

 Wykonano roboty drogowe w m. Brzozów działka drogowa o nr ewid. 93 polegające na 

wyrównaniu dróg za pomocą równiarki drogowej – 500,00 zł brutto 

 Zakupiono 20 szt. krzeseł do wyposażenia pomieszczeń Urzędu Gminy Suchożebry – 3 900,00 

zł brutto 

 Zakupiono 2 pompy do zbiornika wstępnego w Oczyszczalni Ścieków w Przygodach – 

25 989,90 zł brutto 

 Zakupiono tłuczeń betonowy który wykorzystano do modernizacji dróg w m. Suchożebry, 

Stany Duże, Brzozów i Krynica za łączną kwotę 39 852,00 zł brutto 

 Wykonano remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Suchożebrach – odbiór 

częściowy prac za kwotę 12 300,00 zł brutto 

 Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w m. Sosna – Kicki – 4 960,00 zł brutto 

 

          W ramach funduszu sołeckiego  

 Wykonano roboty drogowe w m. Suchożebry działki drogowe o nr ewid. 547 i 510/2 polegające 

na rozplantowaniu na drodze kruszywa łamanego za pomocą równiarki drogowej wraz z 

zagęszczeniem– 11 070,00 zł brutto 

 Wykonano roboty drogowe w m. Stany Duże działka drogowa o nr ewid. 70/2 polegające na 

rozplantowaniu na drodze kruszywa łamanego za pomocą równiarki drogowej wraz z 

zagęszczeniem– 699,99 zł brutto 

 

3. Złożono wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinasowanie: 

1. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 na realizację zadań:  

 a) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska 

Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w celu wykonanie systemu ogrzewania 

elektrycznego zasilanego energią z paneli fotowoltaicznych, dzięki czemu możliwe będzie 

wykorzystanie świetlicy w sezonie jesienno –zimowym. 



Zostaną wykonane następujące prace: roboty rozbiórkowe - demontaż posadzek i białego 

montażu, wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie płyt izolacyjnych, mat 

grzewczych  i podsadzek, montaż instalacji paneli PV wraz z niezbędną instalacją.   

Wartość inwestycji 100 000,00 zł, dofinansowanie 63,63%  

b) Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Siedleckie 

Inwestycja będzie polegała na:  wykonaniu robót budowlanych w celu połączenia trzech 

małych pomieszczeń po salach lekcyjnych w jedną- dużą salę, w której będą mogły odbywać 

się spotkania mieszkańców i wydarzenia kulturalne. Zostaną wykonane następujące prace: 

Wyburzenie ścian działowych, wykonanie posadzek, położenie tynków na ścianach i suficie, 

malowanie ścian i sufitów.  

Wartość inwestycji 100 000,00 zł, dofinansowanie 63,63%  

c) Utworzenie wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Nakory 

Operacja będzie polegała  na utworzeniu wielofunkcyjnej  bazy rekreacyjno-kulturalnej w 

miejscowości Nakory na działkach o nr ewidencyjnych 574 i 575 w obrębie Nakory. W ramach 

realizacji zadania zostanie uporządkowany i ogrodzony teren oraz zostaną zakupione i 

zamontowane altana – wiata rekreacyjna z ławkami i stołem, stojaki na rowery, zostanie 

utworzony plac zabaw dla dzieci.  

Wartość inwestycji 50 000,00 zł, dofinansowanie 63,63%  

2. w ramach projektu wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu 

terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” 

Otrzymano dofinansowanie  - 100% na: 

Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Krynicy - 30,000,00zł  

Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie - 30 000,00zł 

Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Suchożebrach - 72 900,00zł.  

3. Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

Granty PPGR” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

- zakup 15 szt. laptopów z dostępem do internetu  - o wartości 53 550,00zł. Dofinansowanie 

100%. 

4. Postepowania przetargowe w  trybie podstawowym bez negocjacji  na realizację 

zamówienia publicznego pn: 

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Suchożebrach 

na ul. Aleksandry Ogińskiej na drodze nr 361018W - unieważnione z powodu braku ofert.  

 

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów 

Zamówienie realizowane w ramach operacji pn:  „Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Suchożebry” z dofinansowaniem w 

ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 



Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  - zawarto umowę z 

Wykonawcą.  

 

3.   Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Krynica – montaż instalacji 

fotowoltaicznej - zawarto umowę z Wykonawcą. 

 

 


