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• Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko w ramach działania gospodarka wodno–ściekowa na dofinansowanie 

dwóch inwestycji: kompleksowa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zegrzu oraz 

budowa sieci wodociągowej Serock, ul. Chrobrego. Łączna wartość inwestycji: 

6.661.292,43 zł brutto, w tym wnioskowana kwota dofinansowania: 3.223.200,94 zł.  

• Koordynowanie przygotowań wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – termomodernizacja Zespołu 

Szkół w Zegrzu – termin złożenia wniosku 02 marca 2016 r.  

• Otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na budowę punktów świetlnych Borowa 

Góra ul. Kameralna. Otwarcie ofert odbyło się 5 lutego br. Złożonych zostało: 16 ofert. 

Cena oferty najtańszej 36 466,88 zł brutto -, cena oferty najdroższej - 76 614,07 zł 

brutto.  

• Otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na budowę punktów świetlnych Jadwisin 

ul. Bursztynowa, Szmaragdowa. Otwarcie ofert odbyło się 5 lutego br. Złożonych 

zostało: 18 ofert. Cena oferty najtańszej – 81.016,14 zł brutto, cena oferty najdroższej 

– 147.314,95 zł brutto. 

• Otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na budowę punktów świetlnych Dębinki   

- oświetlenie drogi gminnej. Otwarcie ofert odbyło się 12 lutego br. Złożonych zostało: 

13 ofert. Cena oferty najtańszej -173.430,00 zł brutto, cena oferty najdroższej -

305.225,93. 

• Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę punktów świetlnych Gąsiorowo                                           

ul. Grunwaldzka. Umowa zostanie podpisana w dniu 26 lutego z firmą: Usługi 

Elektryczno–Budowlane BUDWEX, Mieczysław Wasilewski. Truskaw, ul. 3 Maja 89. 

Cena oferty najkorzystniejszej 20.295,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do                

16 maja br.  

• Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 

Retmańskiej i dokumentacji projektowej przebudowy ul. Radzymińskiej z firmą 

VIAINFRA z Warszawy. Termin realizacji dokumentacji 16 marca br. Kwota umowy:  

25.830,00 zł brutto.  

• Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni dróg 

gminnych w Serocku ulice: Farna, Świętego Wojciecha z firmą ALKBUD z Jadwisinie. 

Termin realizacji dokumentacji 16 marca br. Kwota umowy: 10.455,00 zł brutto.  

• Otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji 

projektowej na modernizację oświetlenia drogowego w ramach zadania: Poprawa 

efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowości Marynino, 

Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie. Otwarcie ofert odbyło się 12 lutego br. 



Złożonych zostało: 3 oferty. Cena oferty najtańszej – 10.578,00 zł brutto, cena oferty 

najdroższej – 74.458,00 zł brutto. 

• Otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w miejscowości Serock-

Wierzbica w ramach zadania: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku. 

Otwarcie ofert odbyło się 12 lutego br. Złożonych zostało: 3 oferty. Cena oferty  

najtańszej – 51.660,00 zł brutto, cena oferty najdroższej -148.190,40 zł brutto. 

• Otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy punktów świetlnych Cupel, ul. Arciechowska. Otwarcie ofert 

odbyło się 19 lutego br. Złożonych zostało: 7 ofert. Cena oferty najtańszej – 14.145,00 

zł brutto, cena oferty najdroższej -31.980,00 zł brutto. 

• Otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy punktów świetlnych Serock, ul. Pod Lasem. Otwarcie ofert odbyło 

się 19 lutego br. Złożonych zostało: 7 ofert. Cena oferty najtańszej – 6.642,00 zł brutto, 

cena oferty najdroższej -23.985,00 zł brutto. 

• Otwarto oferty w  przetargu nieograniczonym  na opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy punktów świetlnych Kania Nowa, ul. Wspólna ul. Serocka. 

Otwarcie ofert odbyło się 19 lutego br. Złożonych zostało: 3 oferty. Cena oferty  

najtańszej – 18.540,00 zł brutto, cena oferty najdroższej -27.675,00 zł brutto. 

• Otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy punktów świetlnych w Wierzbicy. Otwarcie ofert odbyło się 19 

lutego br. Złożonych zostało: 5 ofert. Cena oferty najtańszej – 4.674,00 zł brutto, cena 

oferty najdroższej -14.000,00 zł brutto. 

•  Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: opracowanie 

dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych w Zegrzu, ul. Groszkowskiego. 

Planowany termin otwarcia ofert: 26 luty 2016 roku.  

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy punktów świetlnych Serock, ul. Krasińskiego. Planowany termin 

otwarcia ofert: 26 luty 2016 roku.  

• W dniu 28.01.2016r. w terenie odbyła się komisja drogowa mająca na celu analizę 

możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 62 na 

odcinku przebiegającym przez gm. Serock. Na spotkaniu padły postulaty o poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Serock niże wymienionych 

miejscach: Karolino – skrzyżowanie DK62 z DP 1807W w km 215+943. W trakcie 

spotkania przedstawiciele władz samorządowych wnioskowali o poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zwłaszcza o: wykonanie pasów ruchu do skrętu w 

lewo z DK62 w drogę powiatową nr 1807W,wprowadzenie ograniczenia prędkości, 

budowę zatok autobusowych oraz budowę chodnika do komunikacji pieszej pomiędzy 

zatokami i wyznaczenie przejścia przez DK62, Przedstawiciele GDDKiA zaproponowali 

następujące rozwiązania: na wlocie drogi powiatowej nr 1807W od centrum m. 

Karolino ustawienie znaku aktywnego B-20, korekta w oznakowaniu poziomym (w 

zakresie linii P-3a; P-4; P-12), wprowadzenie ograniczenia prędkości – znak B-33 (70 

km/h), pielęgnacja zieleni mająca na celu poprawę widoczności (tereny prywatne) w 

rejonie skrzyżowania, ujęcie przebudowy tego skrzyżowania w planach 



inwestycyjnych. Szadki – skrzyżowanie DK62 z DW 622 i DP1804W w km 214+795.                   

W trakcie spotkania przedstawiciele władz samorządowych wnioskowali o poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zwłaszcza: przebudowę skrzyżowania na 

skrzyżowanie typu rondo lub budowę sygnalizacji świetlnej z jednoczesnym 

wydzieleniem pasów ruchu do skrętu w lewo z DK62. Przedstawiciele GDDKiA 

zaproponowali następujące rozwiązania: W I etapie: na wlotach dróg 

podporządkowanych ustawienie znaków B-20 (DW 622 –znak pasywny, DP1804W – 

aktywny), korekta w oznakowaniu poziomym (w zakresie linii P-3a; P-12), montaż na 

przejściu dla pieszych przez DK62 znaku D-6 na wysięgniku z pulsatorem,  

uporządkowanie oznakowania w zakresie znaków D-42/D-43. W II etapie: ujęcie 

przebudowy tego skrzyżowania w planach inwestycyjnych. W trakcie spotkania 

przedstawiciele UGiM Serock zadeklarowali wstępnie możliwość przyłączenia do 

istniejącej sieci oświetleniowej znaków aktywnych. Ponadto dokonano lustracji dwóch 

dodatkowych skrzyżowań tj. w km 212+693 i w km 211+425 w wyniku, czego ustalono, 

że: na wlotach dróg podporządkowanych zostaną wprowadzone znaki B-20, na 

wysokości wlotu podporządkowanego zostaną zamontowane tablice prowadzące U-

3c/d, korekta w oznakowaniu poziomym (w zakresie linii P-3a; P-4; P-12), uzupełnione 

zostanie oznakowanie pionowe na wlotach dróg podporządkowanych – informacja o 

końcu drogi z pierwszeństwem przejazdu, tablica drogowskazowa.  Złożono wniosek  

dot. zmiany aglomeracji. Zwiększenie aglomeracji ma na celu przygotowanie  zakresu 

inwestycji związanych z budową  kanalizacji sanitarnej, która będzie przedmiotem do 

kolejnego naboru z funduszy POIiŚ w ramach działania: Gospodarka wodno- ściekowa. 

• Rozstrzygnięto i podpisano umowę na prowadzenie monitoringu kontrolnego                              
i przeglądowego jakości wody w gminie Serock - firma Jars Sp. z o.o. z Łajsk 

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę przewodów wodociągowych we wsi 
Dębe gmina Serock 

• Zlecono wykonanie projektu przebudowy wodociągu we wsi Dębe gmina Serock. 

• Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na remont elewacji budynków przy ul. 
Kościuszki 13 i 13 A – umowa została zawarta z firmą ARBUD Kaszuba Arkadiusz, 
wartość brutto 52692,00 zł. Termin zakończenia prac remontowych – 31.05.2016 r. 

• Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie na remonty cząstkowe dróg gminnych 
o nawierzchni bitumicznej – umowa została zawarta z firmą Usługi Transportowe                        
i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka. Wartość zamówienia – 79742,00 zł brutto. 
Termin realizacji – do 30.11.2016 r. 

• Podpisano umowy na następujące zadania: przegląd placów zabaw – ERBUDOWA, 
wartość zamówienia 1845,00 zł brutto, remont lokalu mieszkalnego w budynku przy 
ul. Rynek 14 m 2 w Serocku – ARBUD Kaszuba Arkadiusz, wartość zamówienia brutto - 
12694,13 zł, prace zakończono, naprawa dachu budynku przy ul. Pułtuskiej 17 B, 
naprawa rynien w budynku przy ul. Polnej 51 i ul. Rynek 14 w Serocku – ARBUD Kaszuba 
Arkadiusz, wartość łączna brutto – 1752,00 zł, zakończenie robót – 26.02.2016 r. 

• Przeprowadzono przetarg nieograniczony na „Równanie i żwirowanie dróg gminnych 
o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku”. Firma Usługi 
Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka złożyła najkorzystniejszą ofertę. 
Wartość zamówienia – 241.577,00 zł brutto. 

 



 

• Przygotowano materiały informacyjne do akcji tu mieszkam - tu się zamelduję, której 

celem jest zachęcenie osób nieposiadających meldunku na pobyt stały, a 

zamieszkujących na terenie miasta i gminy Serock, do spełnienia obowiązku 

meldunkowego. W mieście i gminie zameldowanych jest obecnie około 13.500 

obywateli. Każda meldująca się osoba, odprowadza od uzyskanych przez siebie 

dochodów podatki, które zasilają budżet gminy. Gmina natomiast dzięki temu zyskuje 

środki na realizację różnego rodzaju inwestycji. W ramach akcji na każdą osobę, która 

zamelduje się na terenie naszej miasta i gminy Serock czekają upominki. Na terenie 

miasta i gminy zamieszkuje dużo osób, które z różnych powodów nie mogą zmienić 

miejsca zameldowania. Aby rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

nie trzeba być zameldowanym w gminie Serock. Wystarczy, że w ostatnim dniu roku 

podatkowego, czyli 31 grudnia 2015 roku - miejscem faktycznego zamieszkania była 

właśnie gmina Serock.  Warunek jest tylko jeden - w rozliczeniu rocznym PIT należy 

wypełnić dodatkowo formularz ZAP 3 i złożyć w US w Legionowie osobiście, pocztą lub 

przez Internet. 

• W dniu 1 lutego 2016 r. podpisano akt notarialny na nabycie nieodpłatne udziału 2/7 

części w działce nr 21/24 stanowiącej część ul. Miła w Serocku. Wartość przejętego 

udziału w ww. działce wynosi  9.242,86 zł. Jest to częściowe wykonanie Uchwały                     

Nr 87/X/2015 z dn. 27.07.2015 r. – podpisano umów notarialnych łącznie z 24 osobami                

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę działek nr 20/23 o pow. 971 m2 

(przejęto 45/120 części udziałów), 21/2 o pow. 777 m2 (przejęto 54/60 części 

udziałów), 21/24 o pow. 647 m2 (przejęto 14/14 części udziałów) obr. 03 stanowiących 

część ulicy Miłej w Serocku. 

• W dniu 2 lutego 2016 r. weszła w życie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego uchwała nr 141/XV/2016 Rady Miejskiej w  Serocku                   

z dnia 30.11.2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 495 z dn. 18.01.2016 r.) w sprawie 

nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Maciejki. 

• W dniu 2 lutego 2016 r. weszła w życie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego uchwała nr 142/XV/2016 Rady Miejskiej w  Serocku                  

z dnia 30.11.2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 496 z dn. 18.01.2016 r.) w sprawie 

nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Miętowa. 

• W dniu 12 lutego 2016 r.  r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego uchwała nr 175/XVII/2016 Rady Miejskiej w  Serocku z dnia 

28.01.2016r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1251 z dn. 12.02.2016 r.) w sprawie 

nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Owocowa. Uchwała weszła w życie 

w dniu 27 lutego 2016 roku. 

• W dniu 12 lutego 2016 r.  r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego uchwała nr 176/XVII/2016 Rady Miejskiej w  Serocku z dnia 

28.01.2016r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1252 z dn. 12.02.2016 r.) w sprawie 

nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Zachodzącego Słońca. Uchwała weszła 

w życie w dniu 27 lutego 2016 roku. 

• Od 10 lutego 2016 r. do 4 marca 2016 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu 

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 



przestrzennego Miasta i Gminy Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

dla części obrębu Jachranka. W dniu 23 lutego 2016 roku odbyła się dyskusja publiczna 

nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. 

• W dniu 14 lutego 2016 r. zaczął obowiązywać uchwalony przez Radę Miejską w Serocku 

w dniu 30 listopada 2015 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Serock - sekcja G, obejmującego obręb: Wierzbica uchwała Nr 138/XV/2015 

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 392 z dnia 

14.01.2016 r.). 

• W dniu 23 lutego 2016 r. - odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku II 

konsultacje społeczne dotyczące opracowania projektu Strategii Rozwoju na lata 2016 

– 2025 dla gminy Miasto i Gmina Serock. 

• Przygotowano zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok                                                      

– obowiązujące od 24 lutego 2016 roku. Dofinansowaniem objęte będą opłaty 

ponoszone przez nauczycieli za następujące formy kształcenia: studia magisterskie, 

studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne, ponadto określono kierunki, które będą 

objęte dofinansowaniem: w zakresie nauki języka obcego, oligofrenopedagogiki, 

logopedii, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, socjoterapii, 

wykonywania zadań doradcy zawodowego oraz nauczania drugiego przedmiotu 

zgodnie z potrzebami danej szkoły.    

• „Tacy sami, tylko inni”- wystawa w Urzędzie Miasta i Gminy ramach V Dni Osób 

Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, zwracała uwagę na 

5 lat działań Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku. Prezentowała 

dokonania artystyczne uczestników ŚDS powstałe w ramach warsztatów terapii 

zajęciowej. 

•  „Świat zaklęty w kamieniu” – wystawa rzeźby w Urzędzie Miasta i Gminy Mirosława 

Kielaka mieszkańca Zegrza, którego twórczość jest pomysłem na życie i sposobem 

radzenia sobie z chorobą. 

•  „Rotmistrz Witold Pilecki” - wystawa w Urzędzie Miasta i Gminy pozyskana z IPN-u - 

zorganizowana z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

• Urząd Miasta i Gminy w Serocku, w ślad za podjęciem przez Radę Miejską w Serocku 

uchwały z 28 stycznia 2016 r. w sprawie nawiązania współpracy z Mazowiecką 

Regionalną Organizacją Turystyczną, złożył deklarację przystąpienia do tego 

stowarzyszenia. Zostanie ona rozpatrzona na Walnym Posiedzeniu Zarządu MROT                     

w marcu br. 

• Zespół ds. organizacyjnych 600-lecia nadania praw miejskich miastu Serock odbywał 

regularne, cotygodniowe spotkania, których przedmiotem było omawianie propozycji 

wydarzeń społeczno–kulturalno–sportowych w ramach ustalania Kalendarza 

Obchodów.  

• Opracowano wspólnie z OSP Wola Kiełpińska wniosek o dofinansowanie zakupu 

samochodu ratowniczo – pożarniczego dla OSP Wola Kiełpińska do: ZOWZOSRP                             

w Warszawie, Komendanta Głównego PSP, Komendanta Wojewódzkiego PSP, 



• Przygotowano stary /30 letni/ samochód ratowniczo - gaśniczy OSP Gąsiorowo – do 

przekazania gminie SRKWITY, 

• Wystawiono mandaty - 5 szt. na sumę 600 zł.: za wykroczenia w ruchu drogowym – 1 

szt. na sumę 200 zł. oraz porządkowe – 4 szt. na sumę 400 zł (2 – spożywanie alkoholu 

w miejscu publicznym, 1 – niestosowanie środków nakazanych przy trzymaniu psa,                   

1- zaśmiecanie). 

• Złożono wnioski o ukarania do Sądu Rejonowego w Legionowie - 6 postępowań                   

(2 za  spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 2 za niestosowanie środków 

nakazanych przy trzymaniu psa, 1 za niestosowanie się do znaku B – 2, 1 za parkowanie 

w pasie zieleni). Do dnia 21.02. br otrzymano z Sądu 4 odpisy wyroków skazujących. 

• Przeprowadzono interwencje zakończone pouczeniem –111 szt., drogowe 41 szt. 

porządkowe 27 szt., przeciwko urządzeniom użytku publicznego 25 szt., spożywanie 

alkoholu w miejscu publicznym 8 szt., inne 10 szt. 

• Wspólne służby z policją – 9 szt. 

• Wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy                            

w Serocku – utworzono Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji oraz Referat 

Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa, 

• Złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie o zawarcie umowy                    

o zorganizowanie stażu. 

• Ferie w Dzierżoniowie - w dniach 31.01 – 7.02.2016r. odbyło się dzierżoniowskie 

zimowisko, podczas którego serocka wyróżniona młodzież miała przyjemność 

wypoczywać w jednym z malowniczych miast Dolnego Śląska. W ramach partnerskiej 

współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Miastem Dzierżoniów, podziwialiśmy 

Europejską Stolicę Kultury – Wrocław, zwiedziliśmy zakątki Dzierżoniowa                                             

i zapoznaliśmy się z historią miasta. Mimo, że wypoczynkowi nie towarzyszyła zimowa 

pogoda i warunki narciarskie, nie mogliśmy narzekać na czekające na nas atrakcje. 

• Ferie na sportowo - oprócz, codziennych animacji zarówno we wszystkich szkołach na 

terenie Miasta i Gminy Serock i wyjazdów na mecze ligowe w siatkówce oraz piłce 

ręcznej, w pierwszym tygodniu ferii zimowych, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku 

zorganizował turnieje gier ruchowych dla klas I-III, koszykówki dla klas IV-VI oraz 

turnieje koszykówki i piłki siatkowej dla kategorii gimnazjum i starszych. Poszczególne 

rozgrywki przyciągnęły sporą liczbę osób chętnych, co bardzo cieszy ! 

• W drugim tygodniu ferii zimowych, zorganizowano turnieje piłki nożnej, zaczynając od 

grup najmłodszych (klasy I-III i klasy IV-VI), a kończąc na kategoriach starszych 

(gimnazjum i starsi). 

• Sukces Akademii Piłkarskiej Sokoła OSiR Serock w turnieju „Błyskawica Cup”! 

• W sobotę 20.02.2016 r. w hali DOSiR Praga-Północ w Warszawie odbył się halowy 

turniej piłki nożnej „Błyskawica Cup” dla zawodników z rocznika 2004. W turnieju 

wzięły udział dwie drużyny reprezentujące Akademię Piłkarską Sokół OSiR Serock. Obie 

drużyny składały się z zawodników grupy A trenera Tomasza Luksa. W turnieju wzięło 

łącznie udział 8 drużyn. 

• Mateusz Zalewski piątym zawodnikiem w 2 turnieju Grand Prix Polski w Radomiu oraz 

trzecim zawodnikiem Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego Młodzików. 



• W dniach 29-31.01.2016 r. w Radomiu odbył się drugi turniej z cyklu Grand Prix Polski 

Żaków w tenisie stołowym w trwającym obecnie sezonie 2015/2016. Nasz serocki lider 

Mateusz Zalewski, pojechał do Radomia, jako czwarty zawodnik w klasyfikacji 

ogólnopolskiej. 

• 1-14 lutego akcja „Zima w Mieście” 

• 14 lutego  - Spektakl w ramach Wieczoru w Teatrze pt. „Bóg Mordu” – Y. Reza  

• 17 lutego  - Prelekcja z okazji 75. Rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych „ Sylwetki 

i działania spadochroniarzy Armii Krajowej w okupowanej Polsce – prowadzący R. 

Szydlik 

• 21 lutego Niezwykły koncert Zespołu VOŁOSI 

• 27-28 lutego – XXXIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań 

Szachowych. 

• Przygotowano i złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania na zadanie polegające na usuwaniu 

azbestu z terenu gminy w 2016 roku. 

• Opracowano program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy na bieżący rok. W ramach realizacji programu 

zawarto umowę na odławianie bezdomnych zwierząt i objęcie ich opieką w schronisku 

w Nowym Dworze Mazowieckim. Zawarto umowy ramowe ze wszystkimi gabinetami 

weterynaryjnymi, znajdującymi się na terenie gminy na świadczenie usług 

weterynaryjnych finansowanych w ramach programu mieszkańcom gminy. 

• Rozpoczęto organizację wyjazdu reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz 

przedstawicieli Gospodarstw Agroturystycznych z terenu gminy na Targi Turystyka                     

i Wypoczynek w Toruniu. 

 

 

 

 


