Informacja wójta
o przedsięwzięciach zrealizowanych w okresie
od 6 czerwca do 29 czerwca 2018 r.
Szanowni Państwo,
okres, jaki obejmuje niniejsza informacja to nieco ponad trzy tygodnie, dlatego
będzie ona nieco krótsza niż zwykle.
Wśród najważniejszych wydarzeń w naszej gminie w okresie od poprzedniej
sesji Rady Gminy można wymienić:
1. Pozyskiwanie zrębki i drewna na opał.
2. Prace porządkowe – koszenie i pielenie. Prace te odbywają się głównie w
Kodniu i okolicach.
3. W związku z kończącą się budową przedszkola i rozpoczęciem prac wokół
nowego przedszkola rozpoczęto przesadzenie krzewów z miejsca gdzie będzie
parking.
4. W dalszym ciągu trwają działania związane z pozyskiwaniem środków i
realizacją projektów ze środków unijnych.
Wczoraj tj. 28 czerwca z panią Skarbnik podpisaliśmy w Lublinie 3 umowy:
- na realizację projektu Kluby Seniora, gdzie pozyskujemy 700 tys. zł bez
wkładu własnego
- aneks do umowy z projektu 13.2 na Infrastrukturę Społeczną po ponownej
ocenie wniosku, która trwała ponad 3 miesiące
- na budowę ulicy Nadbrzeżnej z rządowego programu wsparcia lokalnej
infrastruktury drogowej. Koszt inwestycji to 650 tys. zł pozyskaliśmy 520 tys.
zł.
Na 229 złożonych wniosków 30 otrzymało dofinansowanie w tym z powiatu
bialskiego 2 samorządy Gmina Kodeń i Miasto Biała Podlaska.
Również wczoraj wraz z panem Sekretarzem i panią Skarbnik uczestniczyliśmy
w spotkaniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju panem
Arturem Soboniem oraz Wojewodą Lubelskim panem Przemysławem
Czarnkiem. Dotyczyło ono przyszłych inwestycji drogowych.
Rząd stworzył nowy program - Krajowy Fundusz Drogowy, na który przeznacza
5 mld zł, gdzie dla woj. lubelskiego ma przypaść ok. 400 mln zł.

Jest to kolejna szansa na pozyskanie środków na budowę dróg
Podpisana została także umowa na budowę ulicy Ogrodowej. Zgodnie z
zapowiedziami realizujemy plan utwardzenia wszystkich dróg gruntowych/ulic
w centrum Kodnia.
Również 28 czerwca podpisana została umowa na wykonanie remontu szkoły.
Prace już się rozpoczęły.
5. Z satysfakcją informuję, że nasi tegoroczni gimnazjaliści nie zwalniają tempa
i podobnie jak w roku ubiegłym średnia ocen z egzaminów w części
humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej jest wyższa niż średnia powiatu i
województwa, a także od średniej krajowej.
5. Duży sukces odnieśli nasi strażacy ochotnicy. W niedzielę 17 czerwca w
Łomazach odbyły się XX powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Uczestniczyło w nich 6 żeńskich i 18 męskich zespołów w tym męska drużyna z
Kodnia.
Zawody obejmowały dwie konkurencje: Sztafeta Sportowo-Pożarnicza 7 x 50 m
i Ćwiczenia Bojowe.
Po raz pierwszy w historii powiatowych potyczek strażaków ochotników wśród
mężczyzn zwyciężyła drużyna z Kodnia. Gratulacje!
6. 24 czerwca odbył się XXV Memoriał Stanisława Seheniuka. Uczestniczyło w
nim 5 drużyn.
7. Wczoraj Kodeń gościł uczestników XII Nadbużańskiego Integracyjnego
Festiwalu Muzycznego.
8. Przed południem zakończył się konkurs na dyrektora Zespołu Placówek
Oświatowych w Kodniu. Do konkursu przystąpił jeden kandydat,
dotychczasowy dyrektor pan Jacek Malarski.
W wyniku przeprowadzonego konkursu kandydatem na dyrektora ZPO w
Kodniu wybrany został pan Jacek Malarski, na którego głosowało 10 z 11
członków Komisji.
Jeszcze jedna informacja z ostatniej chwili:
z dniem 4 lipca 2018 r. wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kodeń
zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Lublinie.
Szczegóły informacji na tablicy informacyjnej Gminy i w BIP Kodeń

