Wykaz przedsięwzięć i zadań
realizowanych w Sołectwie Kokuszka
za kadencji Burmistrza Zbigniewa Janeczka
w okresie 6 grudnia 2016 r. - 31 sierpnia 2018 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NAZWA ZADANIA
Remont zatoki autobusowej
Utwardzenie drogi gminnej „Zadnie Góry” płytami
betonowymi
Utwardzenie terenu przy placu zabaw płytami
betonowymi
Remont dróg: na Certez, Roztoki, Rówienki, Skałę,
k. p. Kuców i Cieleckich oraz k. p. Ortylów
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem
i remontem boiska – parkingu przy szkole
Wykonanie odwodnienia drogi na Sycówkę
Odwodnienie dróg gminnych w centrum Sołectwa
Utwardzenie terenu przy pętli autobusowej w górnej
części Sołectwa
Wykonanie oświetlenia ulicznego
Remont dróg: Jasieniowa-Kosarzyska, Jarząbki,
Certez, Roztoki, droga do pp. Cieleckich, Kuców,
Jarzębaków i Dudczaków
Prace porządkowe we wsi
Utwardzenie i modernizacja drogi na Roztoki
Remont drogi na Fiedorek i w kierunku
pp. Miechurskich
SUMA

WARTOŚĆ CAŁKOWIA
7 857,57 zł
18 000,00 zł
2 400,00 zł

25 619,69 zł

3 414,59 zł
18 242,98 zł
21 700,00 zł
3 874,81 zł
8 000,00 zł
16 000,00 zł
125 109,64 zł

Ponadto dzieci z Kokuszki uczestniczyły w zajęciach organizowanych i finansowanych prze
Gminę takich jak: nauka tańca breakdance, udział w młodzieżowej Orkiestrze Strażackiej,
nauka gry w piłkę siatkową i nożną w ramach klubu „Ogniwo” Piwniczna – Zdrój nieodpłatne
korzystanie z basenów na Radwanowie, S-COOL karnet (jazda na nartach na stoku
narciarskim w Wierchomli w okresie całej zimy w cenie 15 zł za 3 godziny).

ROK 2018
(fundusz sołecki)



Zakupiono płyty na drogę „Za Górę” do pp. Cieleckich, Kuców i Dudczaków – 3 000,00
zł
Wykonano remont drogi na Roztoki – 2 998,74 zł

Do wykonania pozostają:
 Przebudowa drogi (do uzgodnienia) – 10 000,00 zł
 Remont dróg: do p. Luksy, Fiedorek, na Cerchlę, koło p. Ortyla, przy Szkole, na Certez i
na Jarzębak – 21 000,00 zł

Zadania z Funduszu Sołeckiego są realizowane na bieżąco
zgodnie z planem na rok 2018.

Inwestycje przeznaczone do realizacji na terenie Kokuszki:
 Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą (od drogi gminnej do szkoły) w ramach
projektu budowy ww. dróg.
 Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Gmina przystępuje do kolejnego
projektu zakładającego dalszą wymianę kotłów. Termin ogłoszenia: wrzesień 2018 r.,
 Remont i naprawa dróg gminnych. Zakres prac będzie szczegółowo uzgadniany
w ramach spotkań sołeckich,
 Modernizacja i remont dróg dojazdowych do pól. Zakres prac i lokalizacja zostanie
ustalona w późniejszym terminie,
 Remont drogi gminnej w Kokuszce w ramach wniosku składanego do „Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.,
 Kontynuacja remontu drogi na Roztoki,
 Doposażenie sal lekcyjnych i pracowni tematycznych w szkole w związku z reformą,
 S-COOL Karnet – zniżka na bilety na stoki narciarskie celem podniesienia poziomu
edukacji sportowej,
 Monitowanie sprawy zabezpieczenia koryt rzek i potoków poprzez stały kontakt
z Wodami Polskimi.

Burmistrz MiG Piwniczna-Zdrój
(-) Zbigniew Janeczek

