Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Kolejne samorządy
zrealizują inwestycje na blisko 1,2 mln zł
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Wiesława Burnos podkreśliła ważną rolę wspomagania mniejszych
samorządów.
- To są realne pieniądze, których te samorządy bardzo
potrzebują. Dzięki przekazanym funduszom mogą zrealizować
ważne dla nich projekty, trudne do zrealizowania bez naszego
wsparcia - mówiła Wiesława Burnos.
Paweł Wnukowski przypomniał, że w tym roku na wsparcie gmin i
powiatów wygospodarowano z budżetu województwa łącznie ponad
20 mln zł.
- Środki te mają pomóc nie tylko w rozwoju infrastruktury
drogowej, ale również w realizacji innych zadań, na które gminy
i powiaty składały wnioski. Cieszę się bardzo, że tak wiele z
nich udało się rozpatrzyć pozytywnie i wesprzeć inwestycje, na
które mieszkańcy czekają - mówił radny.
Zmodernizowane budynki urzędów gmin
Podczas wtorkowej konferencji symboliczne czeki otrzymali
przedstawiciele 6 gmin w północnej części województwa
podlaskiego. Wśród dotowanych samorządów znalazły się gminy:
Szypliszki i Krasnopol, które otrzymały odpowiednio: 200 tys. zł i
250 tys. zł na termomodernizacje budynków siedzib urzędów gmin.
- O nową siedzibę urzędu gminy staramy się od lat.
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Pozyskaliśmy budynek, który trzeba zmodernizować i
przystosować do funkcji, którą ma pełnić - opisywał planowaną
inwestycję Karol Szrajbert, wójt gminy Krasnopol.
Budowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej
Dzięki dotacji, we wsi Krynica powstanie długo oczekiwana przez
mieszkańców świetlica. Będzie pełnić wiele ról – ma tam działać filia
gminnego ośrodka kultury oraz miejscowy klub seniora. Świetlica
będzie miejscem spotkań, zebrań, szkoleń i innych aktywności
mieszkańców.
- W Krynicy brakowało takiego miejsca, w którym mieszkańcy
mogliby się spotkać podczas różnych okoliczności - zaznaczył
Mirosław Paniczko, sekretarz gminy Trzcianne.
Gmina na ten cel otrzymała z budżetu województwa 200 tys. zł, o 50
tys. zł mniej otrzymała Gmina Augustów na przebudowę budynku
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłońskich.
Przebudowa drogi i rewitalizacja placu przyszkolnego
Przyznane Gminie Giby 250 tys. zł, w ramach funduszu wsparcia,
pozwolą na wyasfaltowanie kilometrowego odcinka jezdni w
miejscowości Głęboki Bród.
- Dwa lata temu zrealizowaliśmy z Funduszu Dróg
Samorządowych kilometrowy odcinek drogi w połowie
miejscowości. Bez tych pieniędzy nie moglibyśmy go
dokończyć. W ciągu dwóch miesięcy planujemy zacząć
realizację inwestycji - zaakcentował Robert Bagiński, wójt
gminy Giby.
Rewitalizacja placu przyszkolnego w Puńsku to kolejna inwestycja,
która zostanie zrealizowana z Funduszu Wsparcia Gmin i
Powiatów. Na ten cel lokalny samorząd otrzymał 130 tys. zł. Plac

Powiatów. Na ten cel lokalny samorząd otrzymał 130 tys. zł. Plac
zostanie wyłożony kostką brukową i asfaltem, będą także ławki.
Mają się tam odbywać imprezy okolicznościowe.
- Plac nie był nigdy odnawiany, a powstał w 1977 r., więc był w
bardzo złym stanie. To będzie przede wszystkim piękne
miejsce spotkań wszystkich mieszkańców, nie tylko dzieci mówił Witold Liszewski, wójt gminy Puńsk.
Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to pieniądze pochodzące z
rezerwy budżetu województwa. W tym roku radni przeznaczyli już
na ten cel kwotę ponad 20 mln zł. Dzięki niemu zostanie
zrealizowanych 40 przedsięwzięć na terenie województwa
podlaskiego.
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