Wykaz przedsięwzięć i zadań
realizowanych w Sołectwie Wierchomla
za kadencji Burmistrza Zbigniewa Janeczka
w okresie 6 grudnia 2016 r. - 31 sierpnia 2018 r.
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
71 326,78 zł

22

NAZWA ZADANIA
Wykonanie 270 mb nawierzchni asfaltowej w Wierchomli Małej przy Stacji
Remont drogi Baraniacki Potok
Utwardzenie kostką brukową zatoki autobusowej
przy Szkole
Montaż przystanku autobusowego przy drodze powiatowej
Dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie kotłowni
w remizie OSP
Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (Wierchomla Mała)
Rozbudowa remizy OSP
Remont nawierzchni dróg gminnych, wykonanie tablic informacyjnych, sprzątanie i równanie terenu za
przystankiem „Zawodzie”
Malowanie dachu Szkoły
Modernizacja terenu przy szkole podstawowej w
Wierchomli
Współorganizacja wydarzenia promocyjnego – Maratonu Rowerowego
Remonty dróg gminnych
Wykonanie stojaków i tablic informacyjnych
Prace porządkowe
Remont drogi do Rusiniaków
Aktualizacja dokumentacji kanalizacji Wierchomli
Wydatki bieżące na utrzymanie straży pożarnej w
Wierchomli Wielkiej za okrez 2015 – 2018 (I półrocze)
Utrzymanie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w latach 2015 – 2018 -dożywianie, koszty programowe, wynagrodzenie wychowawców
Utrzymanie boiska sportowego w Wierchomli
Nauka jazdy na nartach „Jeżdżę z głową” dla 32
uczniów: koszty instruktorów, wypożyczenie
sprzętu, opłaty za karnety,
Organizacja półkolonii dla 15 dzieci: wyżywienie,
koszty programowe, wynagrodzenie wychowawców
Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych
Nauka pływania „Już pływam” dla 58 osób
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SUMA

1 503 557,33 zł
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151 450,00 zł
10 000,00 zł
4 500,00 zł
20 000,00 zł
736 720,80 zł
88 773,80 zł
30 373,23 zł
14 835,03 zł
97 323,59
10 000,00 zł
15 500,00 zł
8 898,65 zł
5 702,63
6 000,00 zł
5 166,00 zł
140 333,02 zł

62 800,00 zł
10 340 zł
16 000 zł
1 800, 00 zł
2 000,00 zł
12 003,80 zł

Ponadto dzieci z Wierchomli Wielkiej 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)









Wykonano 4 stojaki rowerowe - 301,31 zł
Pogłębiono fosę i wyrównano pobocze przy drodze gminnej 799,50 zł
Zakupiono materiał do odwodnienia drogi gminnej k. p. Edwarda Szwali – 2 235,00 zł
Wykonano nową nawierzchnię na moście, wykonano 20 stojaków rowerowych, dwukrotnie wykoszono trawę przy źródełkach wody i innych miejscach przy drodze gminnej –
3 342,00 zł
Wybudowano wiatę autobusową na Potaszni – 12 000,00 zł
Wyrównano teren gminny powyżej boiska – 799,50 zł
Zakupiono materiał do nakrycia kratowego odwodnienia drogi Na Brzegu – 2 948,23 zł
Prace porządkowe we wsi m.in. k. Izwora i powyżej remizy OSP – 6 900,00 zł

