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PREZENTACJA GMINY RYBNO

Tutaj widać rękę dobrego gospodarza
Minął powoli kolejny pracowity rok w gminie Rybno. Pomimo kryzysu
i małych środkach finansowych dobrze zaplanowane i przygotowane
inwestycje znalazły swój finał w realizacji. Na naszych oczach zmieniły
się kolejne miejscowości w gminie. Dzięki temu wsparciu ze środków
unijnych i krajowych gmina Rybno rozwija się. To bez wątpienia zasługa
Edmunda Ligmana, który jest dobrym gospodarzem, pracowitym,
pełnym pomysłów i pasji wójtem gminy Rybno.

Te inwestycje już zrealizowaliśmy:
1. Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie
2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa
wodociągu wiejskiego w Koszelewach
3. Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszelewach
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Hartowcu
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie
6. Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach
7. Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach
8. Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny
9. Wyposażenie obiektu kultury - biblioteki w Rybnie
10. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Żabinach
i inne
W każdorazowym budżecie gminy istotną pozycją są inwestycje, te duże, jak również
te małe, nie tylko w miejscowości gminnej – Rybnie, ale w pozostałych również.

Budżet i plany gminy Rybno na 2014 rok wraz z planem inwestycyjnym
na najbliższe lata
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zakończenie rozbudowy kanalizacji Tuczki – Koszelewy.
Zakończenie remontu stadionu sportowego w Rybnie – ogrodzenie i trybuny.
Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Rybno i Hartowiec.
Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach – remont świetlicy.
Wykonanie dokumentacji na budowę remizy w m. Hartowiec.
Wyposażenie straży z gminy Rybno w motopompy, drabiny, kamery termowizyjne
i system zdalnego alarmowania.
7. Zakup busa na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno.
8. Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie.
9. Zakup komputerów do LO w Rybnie.
10. Place zabaw na terenie gminy Rybno.
11. Zajęcia dodatkowe dla uczniów ze szkół z terenu gminy Rybno.
12. Remonty świetlic OSP w Truszczynach i Jeglii.
13. Budowa dróg na osiedlach w m. Hartowiec oraz na terenach poagencyjnych
w m. Szczupliny i Tuczki.
14. Przebudowa drogi gminnej w m. Koszelewy po budowie kanalizacji
i inne.
Opracowany został już wstępny plan inwestycyjny gminy Rybno na nowe
Programowanie perspektywy finansowej 2014 – 2020.
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