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PODSUMOWANIE ZEBRAŃ WIEJSKICH

W GMINIE LEŻAJSK

D

obiegła końca jesienna seria
zebrań wiejskich. Na każdym
zebraniu Mieszkańcy zdecydowali o podziale funduszu sołeckiego
na 2019 rok. Tym razem do podziału była
kwota 436 797,48 zł (w roku poprzednim
382 540,36 zł).
Najwięcej środków przeznaczono na
remonty dróg, ale były również inne
propozycje. Oprócz podziału środków z
funduszu sołeckiego, które śmiało można
nazwać naszym budżetem obywatelskim, przedstawiłem Mieszkańcom
sprawozdanie ze swojej działalności.
Było o czym mówić. Temat inwestycji i
kwota jaką na nie była w tym roku
przeznaczona, ponad 32 miliony zł, był
pierwszym tematem rozpoczynającym
moje sprawozdanie. W każdej miejscowości modernizowaliśmy drogi, rozpoczęliśmy montaż odnawialnych źródeł
energii w gospodarstwach naszych

Budowa
kanalizacji.

wyłonić wykonawcę. No i ceny
usług wzrosły w porównaniu
z ubiegłym rokiem o 30%.
Wspomniałem również o kolejnych złożonych wnioskach na
dofinansowanie naszych zadań na
kwotę blisko 30 milionów złotych,
np. na budowę sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej, budowę obiektów
oświatowych i kultury, modernizację dróg i budowę chodników.

Modernizacja dróg w całej gminie.

Montaż odnawialnych źródeł energii.

Mieszkańców, powstały kolejne odcinki
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zakupiliśmy 4 nowe samochody strażackie
oraz sprzęt dla wszystkich jednostek.
Oddaliśmy do użytku wbudowaną w ciągu 12 miesięcy salę gimnastyczną i rozpoczynamy budowę kolejnej. Wkrótce
powstaną kolejne place zabaw, siłownie
plenerowe i boiska. To tylko część
naszych działań. Mimo tylu środków, co
ważne – w znacznej części pozyskanych
z zewnątrz, nie było łatwo zrealizować
zaplanowane inwestycje. Mieliśmy, podobnie jak inne gminy, ogromny problem
ze znalezieniem wykonawców. Wiele
przetargów musieliśmy powtarzać, aby

naszym mieszkańcom dziękował
Premier oraz goście z USA, podkreślając gościnność oraz gospodarność. Naszą gminną zaczęli się interesować inwestorzy z kraju
i USA. Wymierne efekty już są.
Firma Stelspaw rozpoczęła w tym
roku działalność i zatrudnia obecnie
60 pracowników, a do końca roku ta
liczba ma wzrosnąć do 100.
W następnym roku planują zatrudnienie kolejnych osób.

Dyskutowaliśmy również na temat
wsparcia finansowego inwestycji
powiatowych. W ostatnich 4 latach
udzieliliśmy powiatowi leżajskiemu ponad 6 milionów zł
pomocy na realizację ich inwestycji drogowych, w tym na projekt
mostu w Rzuchowie. To bardzo duża kwota. Mieszkańcy stwierdzili,
że należy zastanowić się w przyszłości nad wysokością tej pomocy.
Koniecznie trzeba zmienić proporcje i raczej skupić się na
realizacji własnych inwestycji.
Wspomniałem również o dwóch
ważnych wydarzeniach, tj. wizycie
Premiera oraz delegacji Kongresu
USA. Te historyczne wizyty otworzyły nam wiele drzwi w Warszawie i Stanach Zjednoczonych. To

Nowe miejsca pracy - Stelspaw.

W końcowym etapie jest nasz
program Działka dla młodych. Po
przebrnięciu wymaganych procedur, ogłaszamy przetarg na sprzedaż 18 działek z 90% bonifikatą.
Wspomniałem również o projektach realizowanych wspólnie z Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
dzięki którym uruchomiliśmy usługi opiekuńcze na terenie gminy dla
68 niesamodzielnym osób, powstała Spółdzielnia Socjalną oraz Centrum Integracji Społecznej, uruchomiliśmy staże oraz zatrudnienie,
warsztaty i szkolenia, którymi objętych jest ponad 170 Mieszkańców
naszej gminy.
W ramach programu wsparcia osób
starszych do końca listopada powstanie pierwszy w Gminie Dzienny Dom Seniora. W planach
są kolejne tego typu obiekty.
W ostatnim punkcie zebrań odpowiadałem na pytania Mieszkańców
oraz przyjmowałem wnioski do
realizacji.
Serdecznie dziękuję Wszystkim
Mieszkańcom za udział w zebraniach, miłą atmosferę i cenne
uwagi.
Krzysztof Sobejko
Wójt Gminy
Leżajsk

PODSUMOWANIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W PRZYCHOJCU
Gmina Leżajsk w 2018 roku przeznaczyła spore środki na realizację wielu
inwestycji. Wśród nich dominowały
prace w zakresie infrastruktury drogowej oraz inwestycje w obiekty
szkolne. Nie zabrakło jednak wielu
przedsięwzięć poprawiających jakość
życia mieszkańców, takich jak budowa placów zabaw, siłowni plenerowych czy kanalizacji. Cześć zadań
została zrealizowana dzięki środkom
zewnętrznym, o które Gmina skutecznie aplikuje. Mimo dużej powierzchni gminy w każdej miejscowości udało się poprawić infrastrukturę i tym samym przyczynić do polepszenia standardu życia mieszkańców Gminy Leżajsk.

W tym roku w Przychojcu został
ogłoszony wykaz 15 działek przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w ramach programu
„Działka dla młodych". Wielkość
działek waha się od 0,15 do 0,20 ha.
To pierwszy taki pomysł na Podkarpaciu. Władze gminy w ten sposób
chcą przekonać młodych do pozostania na wsi, oferując im działki budowlane na preferencyjnych zasadach.
Druhowie tej miejscowości mogą już
korzystać z efektów zrealizowanego
projektu termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Renowacja polegała na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu stropu,
wykonaniu ścian murowanych, ocie-

plenia oraz elewacji. Wymieniono
również część konstrukcji dachowej.
W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020
powstał także plac zabaw przy remizie OSP a codzienne zabawy z dziećmi na świeżym powietrzu sprzyjają
integracji mieszkańców.
Aktualnie prowadzone są prace na
terenie starej szkoły w Przychojcu,
które obejmują przebudowę i zmianę
sposobu użytkowania budynku na
Dzienny Dom Seniora.
Dla Przychojca wykonano także
dokumentację projektową na modernizację oświetlenia ulicznego oraz
budowę chodnika.

WAŻNIEJSZE TEGOROCZNE
INWESTYCJE
W PRZYCHOJCU
Kanalizacja – wykonano 1 odcinek
Budowa chodnika /opracowano
projekt – będzie ogłoszony
przetarg/
Remont dróg
Dotacja spółki wodne
Przebudowa starej Szkoły
Termomodernizacja remizy OSP i
budowa placu zabaw
Modernizacja oświetlenia
/opracowanie dokumentacji –
będzie ogłoszony przetarg/
Budowa placu zabaw przy remizie
OSP

Remont remizy OSP

Wnętrze
remizy
OSP

Nowy plac zabaw obok remizy OSP

Remont na potrzeby
Dziennego Domu Seniora

Wyremontowane pomieszczenia
na potrzeby
Centrum Integracji Społecznej

Próg zwlaniający
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