G M I N A

P I O N K I

n Boisko w publicznej szkole podstawowej w Czarnej

W okresie ostatnie kadencji dzia³alnoœci samorz¹du Gminy Pionki, tj. w latach 2006-2010 na
terenie Gminy Pionki realizowanych jest wiele
zadañ inwestycyjnych w zakresie drogownictwa, oœwiaty, sieci wod.-kan. oraz modernizacji
oœwietlenia ulicznego.
Na terenie Gminy Pionki mamy
107,51 km dróg o nawierzchni asfaltowej. Wybudowano b¹dŸ dokonano modernizacji dróg w miejscowoœciach Jedlnia Kolonia, P³achty,
Czarna - Pionki, Pionki - Januszno,
Januszno - Dzia³ki, Wincentów, Laski, Mireñ, na ogóln¹ kwotê
7.128.374 z³. W trakcie jest budowa
drogi na odcinku w miejscowoœci
Stoki - Jaroszki i Bieliny. Finansowanie wymienionych inwestycji
drogowych odbywa siê ze œrodków
w³asnych Gminy Pionki oraz innych
jednostek zaliczanych do sektora Finansów Publicznych. Rozpoczêta
jest inwestycja drogowa o du¿ym
zasiêgu budowa drogi Pionki - Augustów. Jest to wspólna inwestycja
Miasta Pionki i Gminy Pionki. Pozyskano na ten cel ze œrodków unijnych 85% dotacji wartoœci zadania.

Zakoñczono przebudowê drogi
powiatowej Pionki - Podgóra przy
udziale œrodków finansowych Gminy Pionki.
Nastêpnym priorytetem w realizacji zadañ inwestycyjnych
w obecnej kadencji s¹ inwestycje
z zakresu budowy kanalizacji.
W tej kwestii zrealizowano inwestycje w miejscowoœciach Poœwiêtne, Zalesie - Suskowola, Dzia³ki
Januszno, Suskowola i Laski,
P³achty Ogrody. Na terenie Gminy
Pionki zosta³o wybudowanych 42
przydomowe oczyszczalnie œcieków, g³ównie w miejscowoœci Kolonka. W wyniku budowy kanalizacji zosta³o pod³¹czonych 827
gospodarstw domowych. Wartoœæ zrealizowanych inwestycji
w tym zakresie to kwota
6.432.370 z³. Na etapie realizacji

jest budowa kanalizacji w miejscowoœci Augustów kwota inwestycji to 3.150.000 z³. Druga rozpoczêta budowa kanalizacji
w miejscowoœciach Sucha - Mireñ - Bieliny na kwotê 4.050.868
z³. Œrodki zosta³y pozyskane na ta
inwestycjê z PROW w kwocie
3.068.000 z³. Opracowywano tak¿e dokumentacjê techniczn¹ oraz
uzyskano pozwolenia na budowê
inwestycji kanalizacyjnej w miejscowoœci Czarna. Wa¿n¹ inwestycj¹ by³a budowa studni g³êbinowej miejscowoœci Czarna.
Na terenie Gminy Pionki funkcjonuje 7 placówek oœwiatowych,
do których uczêszcza 1172 uczniów. Placówki s¹ sukcesywnie
remontowane i modernizowane.
Rada Gminy, co roku przeznacza
œrodki finansowe na realizacjê zadañ oœwiatowych. Wiêkszymi inwestycjami oœwiatowymi w obecnej kadencji by³a budowa boiska
wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Czarnej, rozbudowa Publicznego Zespo³u Szkó³
w Jedlni oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Jedlni Koloni, pozyskane œrodki to 800.000,00 z³ z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Totalizatora Sportowego. Koszt ca³ej inwestycji to 3.655 632 94 z³.
W ramach tej inwestycji bêdzie wybudowane pe³nowymiarowe boisko trawiaste do pi³ki no¿nej wraz
trybunami na 400 miejsc, wielofunkcyjne boisko o sztucznej na-

n Publiczny Zespó³ Szkó³ w Jedlni

wierzchni, budynek administracyjno socjalny oraz parkingi.
Ponadto odby³ siê przetarg na
budowê wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy PSP Laski, œrodki
pozyskane - 280.730,00 z³ w ramach dzia³ania 4.1 PROW „Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach
Programu Odnowa Wsi. Koszt ca³ej
inwestycji to 500.000,00 z³. Dziêki
tej rozbudowie dzieci i m³odzie¿ uczêszczaj¹ca do tej placówki korzysta z komfortowych warunków do
nauki i uprawiania sportu.
W zwi¹zku z tym, ¿e Gminy
wiejskie s¹ zobligowane do dowozu uczniów do gminnych placówek
oœwiatowych w tym równie¿ dzieci
niepe³nosprawnych. Gmina Pionki
w roku 2009 dokona³a zakupu autobusu do przewozu osób niepe³nosprawnych za kwotê
349.000,00 z³. Gmina wyst¹pi³a do
PFRON z wnioskiem o czêœciow¹
refundacjê zakupu autobusu, który
zosta³ uwzglêdniony.
Gmina Pionki ma du¿e tradycje w zakresie dzia³alnoœci Ochotniczej. Na terenie Gminy funkcjonuje 5 jednostek OSP, w których
czynnie gotowych do udzia³u w akcjach bojowych jest ponad 100
stra¿aków. Jednostki wyposa¿one s¹ w nowoczesne samochody
stra¿ackie i sprzêt niezbêdny do
udzia³u w akcjach ratowniczych.
Znaczne œrodki na ten cel pozyskane s¹ z funduszy Urzêdu Mar-

n Sala gimnastyczna w PZS w Jedlni
sza³kowskiego i Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej. Dobiegaj¹ koñca
prace przy realizacji inwestycji
polegaj¹cej na budowie nowego
boksu gara¿owego pr zy OSP
w miejscowoœci Czarna. Wartoœæ
zakupu samochodów, spr zêtu
i inwestycji w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej to kwota oko³o
880.000 z³. W 3 jednostkach OSP:
Sucha, Jedlnia i Czarna utworzono Wioski Internetowe - Kszta³cenie na odleg³oœæ na Terenach
Wiejskich, których celem dzia³ania jest interaktywna forma edukacji m³odzie¿y i doros³ych, poprzez dostêp do Internetu.
Oprócz realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej realizowane s¹ na terenie Gminy Pionki programy maj¹ce na celu
rozwój integracji spo³ecznej i zapobieganie wykluczeniu spo³ecznemu. W ramach tych programów od
2008 r. w Gminie dzia³aj¹ 2 ko³a
Gospodyñ Wiejskich, M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta, M³odzie¿owe Warsztaty Teatralne, M³odzie¿owe
Warsztaty Dziennikarskie i Œwietlica Œrodowiskowa. Organizowane
s¹ festyny na terenie poszczególnych miejscowoœci, w których bior¹ udzia³ mieszkañcy z terenu ca³ej
Gminy. Œrodki pozyskane na ten cel
to kwota 468.162,08 z³.
Ponadto ze wzglêdu na to, ¿e na
terenie Gminy Pionki jest dosyæ
znaczny wskaŸnik bezrobocia
szczególnie wœród kobiet przyst¹piono do realizacji projektów
w ramach Programu Operacyjnego

Kapita³ ludzki pod nazw¹ „Aktywizacja bezrobotnego powrotem do
¿ycia zawodowego”.
Bardzo wa¿nym dla Gminy
przedsiêwziêciem inwestycyjnym,
które rozpoczê³o siê w tym roku,
jest budowa nowej siedziby Urzêdu
Gminy Pionki. Realizacja tego zadania w znacznym stopniu poprawi
warunki pracy urzêdników samorz¹dowych i zapewni bardziej komfortowe warunki obs³ugi interesantów. Na dzieñ dzisiejszy trudne warunki lokalowe i lokalizacja poszczególnych jednostek organizacyjnych i referatów w ró¿nych miejscach bardzo utrudnia organizacje
pracy Urzêdu i stanowi uci¹¿liwoœæ
dla interesantów. Budowa nowego
obiektu zostanie zakoñczona do
koñca I kwarta³u 2011 r.
W ramach wspierania rozwoju
obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Gmina Pionki przyst¹pi³a
do Stowarzyszenia „Dziedzictwo
i Rozwój” lokalnej grupy dzia³ania
z siedzib¹ w Zwoleniu, którego g³ównym celem jest wspieranie realizacji projektów wspó³pracy miêdzyregionalnej i miêdzynarodowej. W ramach tej wspó³pracy powsta³y dwa
projekty z³o¿one przez Stowarzyszenie Jedlnia z Gminy Pionki w ramach dzia³ania 413 „Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, przesz³y pozytywna ocenê i bêd¹ realizowane na
prze³omie roku 2010/2011.
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