GMINA CZERWIN

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014 - 2018

D

obiegająca
końca kadencja
była
czasem
trudnych wyzwań dla samorządu Gminy Czerwin, ale mimo to,
minione cztery lata należy
uznać za udane. Zrealizowano wiele przedsięwzięć,
które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, integracji społecznej,
a także podniesienie standardów świetlic wiejskich
i remiz OSP.
Wiele działań w obecnej
kadencji to kontynuacja
zadań planowanych już

w poprzednich latach. W
pierwszej kolejności należy wspomnieć o inwestycjach drogowych. Łączne
nakłady w latach 20152018 wyniosły około 6,5
mln zł, z czego prawie 3
mln zł stanowiły pozyskane środki zewnętrzne. W
efekcie nie tylko znacznie
poprawił się komfort jazdy, ale przede wszystkim
wzrosło bezpieczeństwo
na drogach naszej gminy.
Lata 2015–2018 to również czas integracji społecznej. W miejscowościach Czerwin, Suchcice,

Grodzisk Duży w ramach
PROW na lata 2015-2018
powstały miejsca integracyjno-rekreacyjne z altanami, siłowniami plenerowymi oraz placami zabaw.
Na uwagę zasługuje również zadanie pn. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej
na terenie gminy Czerwin“, w ramach którego
siedem świetlic wiejskich
zyskało nowoczesny wygląd.
Przy pomocy ﬁnansowej
powiatu ostrołęckiego ku-

piono samochód strażacki
dla OSP w Suchcicach.
Dzięki temu nie tylko
lepszy jest standard pracy strażaków, ale przede
wszystkim zwiększyło się
bezpieczeństwo mieszkańców Suchcic, jak i całej
Gminy Czerwin.
Gmina dba także o rozwój oferty edukacyjnej w
szkołach, dla których jest
organem prowadzącym. W
Czerwinie, przy pomocy
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego,
wybudowana została bieżnia rekreacyjna, odnowio-

no trybuny sportowe, zagospodarowano teren wokół
Szkoły Podstawowej, a
ramach doﬁnansowania z
WFOŚiGW wybudowano
bazę ekologiczno- przyrodniczą.
Nie zapomniano też o
najmłodszych mieszkańcach Gminy Czerwin, dla
których w ramach programu „MALUCH+” powstał
Żłobek Gminny.
W tym roku zostanie oddany do użytku „Dzienny
dom Seniora w msc. Czerwin”, na który uzyskano

Droga Gminna Malinowo Stare - Damiany

Remiza oraz wóz strażacki w OSP Suchcice

Miejsce rekreacyjno - intergacyjne w Czerwinie

Żłobek Gminny

doﬁnansowanie w kwocie
300 000 zł z ramach Programu Wieloletniego „Senior +”
Wszystkie działania Wójta, Rady Gminy oraz pracowników urzędu zmierzają do poprawy jakości
życia mieszkańców gminy.
Mimo ograniczonych możliwości ﬁnansowych samorządu gminnego, minioną
kadencję należy uznać za
czas pełen wyzwań, choć
niejednokrotnie trudnych,
to jednak zakończonych
sukcesem.
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Sprawozdanie z prowadzonych i zakończonych inwestycji na
terenie Gminy Czerwin w 2015,2016, 2017, 2018 roku.
Inwestycje zakończone :
• „Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zaorze – Stylągi od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 627 i drogą powiatową nr 2563 na odcinku 850 m” koszt 217 573,20
w tym w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 100 000,00 zł
• Budowy bazy ekologiczno – przyrodniczej w miejscowości Czerwin, koszt:  
69 950,00 w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 10 100,00zł oraz z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w kwocie  34 975,00 zł
• Zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w miejscowości Czerwin koszt 102 399,00 zł
• „Budowa elektroenergetycznej linii nN-0,4 kV oświetlenia drogowego ulicy Piastowskiej
w miejscowości Czerwin”  koszt : 122 176,65
• „Budowa trzech terenów rekreacyjno – integracyjnych w msc. Czerwin, Grodzisk Wieś, Suchcice” koszt 222 542,69 tym dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie
133 622,00 zł

• Udział w programie pn.  „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Czerwin poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” – ść projektu 141 440, 73 zł tym dotacja z WFOŚIGW
w kwocie 81 381, 09 zł
• „Przebudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare - Damiany od km 0+0000
do km 2+097” inwestycja realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”  Koszt : 1 661 624,00zł z czego 784 986,00 złdotacja z budżetu państwa

• „Modernizację drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze” etap I, koszt 337 003,33złw
tym dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 100 000,00 zł
• .„Przebudowa drogi gminnej nr 250311w relacji Laski Włościańskie - Sokołowo- Księżopole, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2564 w do skrzyżowania z drogą powiatową nr
2563 w” inwestycja  Zrealizowana  w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Programu
rozwoju gminnej   i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ”  Koszt 3 586
342,72 zł w tym dotacja z budżetu państwa 1 394 996,00 zł
• Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suchcice –
405 200,00 zł w tym pomoc finansowa Starostwa Powiatowego w kwocie 150 000,00 zł
• Żłobek Gminny w Czerwinie 205 629,00 – instytucja dofinansowana z programu”MALUCH+”
w kwocie – 158 140, 00 zł

• „Przebudowa dróg na terenie gminy Czerwin w msc. Czerwin, Gocły, Łady Mans”  w tym :
1) Przebudowa drogi gminnej w msc. Gocły 69 609,20 zł
2) Modernizacja drogi transportu rolnego (relacji Łady Mans – Chrostowo) w msc. Łady Mans  
151 905,00
3) Przebudowa dróg w msc. Czerwin ul. Krótka, ul. Spacerowa, ul. Słoneczna , ul. Pałacowa  
59 966,00 zł
4) Przebudowa drogi – ul. Nowej do Kossakowskiego w msc. Czerwin 153 418,45
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• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin : budynków OSP w Malinowie Nowym, Choromanach Witnicach oraz budynku wiejskiego po Szkole
Podstawowej  w Seroczynie.
• Malinowo Nowe :  koszt : 48 749,60 zł
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Inwestycje prowadzone :
• „Rozbudowa budynku o klatkę schodową z przebudową poddasza budynku Urzędu Gminy
w Czerwinie na potrzeby Dziennego Domu Seniora”   wraz z opracowaniem dokumentacji budowlanej – koszt 400 000,00 zł brutto–,   dofinansowanie w ramach zadania Programu wieloletniego Senior + - „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +” dotacja w kwocie 300 000,00 zł  
(dotacja na rozbudowę budynku 256 000,00 zł + 44 000,00 zł na wyposażenie)

Choromany Witnice : koszt:  58 111,24 zł
Seroczyn :  koszt: 61 291,11 zł
Budynek OSP Suchcice, koszt : 66 000,00 zł
Świetlica wiejska w msc.  Janki  Młode, koszt : 35 989,80zł
Świetlica wiejska w msc. Tyszki Nadbory, koszt : 35 795,46 zł
Budowa placu zabaw w miejscowości Dzwonek – koszt inwestycji 20 000,00 zł w tym
10 000,00 zł pomoc finansowa z budżetu województwa

• Budowa ogólnodostępnej altany drewnianej na placu wiejskim  – koszt inwestycji 20 000,00złw
tym 10 000,00 złpomoc finansowa z budżetu województwa
• „Budowa bieżni rekreacyjnej czterotorowej w msc. Czerwin”   koszt: 249 886,30 zł w tym
pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego 187 484,00 zł,

• „Przebudowa drogi relacji Gucin – Wojsze” – koszt : 220 170,00 zł, dofinansowanie w ramach
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 100 000,00 zł, Wykonawca :
• Remont łazienek w budynku OSP Suchcice w ramach Programu Mazowieckie strażnice
OSP - 2018” na prace remontowe strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, koszt
46 510,19 zł– kwota dofinansowania 23 742,00 zł
• „Budowa sieci kanalizacji   sanitarnej w msc. Czerwin”   umowa z 2017 r. termin wykonania 30.10.2018r. , koszt   949 876,15 zł - inwestycja realizowana
z  dofinansowania w formie pożyczki  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 913 387,23 zł , zostały zrealizowane dwa etapy
inwestycji :
• I ETAP - rejon ul. Parkowej z włączeniem do istniejącej studzienki  - koszt: 229 736,65 złnetto
282 576,08 zł brutto
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• II ETAP - rejon ul. Miodowej, koszt 104 674,07 zł netto128 749,11 zł brutto
• III ETAP – rejon ul. Miodowej, Sezamkowej i Piastowskiej, koszt : 437 846,31 zł netto
538 550,96 zł brutto

SkłAd Rady Gminy Czerwin
Lp.

Inwestycje planowane :
• Wykonanie termomodernizacji i remontów świetlic wiejskich w msc. Damiany, Wojsze,
Jarnuty, Wiśniewo , Laski Szlacheckie
• Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Księżopole – Wiśniówek
• Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi relacji Zaorze –
Łady Mans – Zauski – Dobki Stare  do Drogi Powiatowej  2563W.  
• Złożono wniosek o inansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare – Damiany od km 2+097 do km 3+202,50” w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” koszt realizacji inwestycji 1 000 881,44
dofinansowanie 50 %.  

Nazwisko i imię

Funkcja

Ryszard Gocłowski

Wójt Gminy

1.

Damiański Krzysztof

Radny Rady Gminy

2.

Dąbkowski Tadeusz

Radny Rady Gminy

3.

Długokęcki Grzegorz

Radny Rady Gminy

4.

Dobkowski Mirosław

Radny Rady Gminy

5.

Gawkowski Marek

Radny Rady Gminy

6.

Gniazdowska Bożena

Radny Rady Gminy

7.

Grabowski Radosław

Przewodniczący
Rady Gminy

8.

Guberska Ewelina

Radny Rady Gminy

9.

Jabłonka Justyna

Radny Rady Gminy

10.

Kaczmarczyk Anna

Radny Rady Gminy

11.

Mierzejewska
Magdalena Bożena

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

12.

Mierzejewski Tomasz

Radny Rady Gminy

13.

Szabłowski Henryk

Radny Rady Gminy

14.

Tyszka Krzysztof

Radny Rady Gminy

15.

Tyszka Mirosław Józef

Radny Rady Gminy

• Rozbudowa sieci wodociągowej w Czerwinie ul. Cicha, ul. Sezamkowa

Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury jest miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność. Stanowi centrum
przerzucania pomostów między odległymi sobie grupami: młodymi i starszymi, urzędnikami i obywatelami, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi  i dyskryminowanymi.
Ośrodek Kultury   wyszukuje ciekawe projekty dla różnych grup takich jak: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, artyści, niezależni animatorzy kultury i zaprasza je do współtworzenia
swojego programu działania.
Ośrodek Kultury jest  dla ludzi ,a nie ludzie dla niego.  Próbujemy  dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury.
Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie od czasu powstania tj. od lipca 2014r.  jest prawdziwym centrum życia miejscowości

