
 

 

 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W POŚWIĘTNEM 

 
 

ul. Szkolna 3, 05-326 Poświętne, zgk@gminaposwietne.pl,   tel. (22) 599-61-51, kom. 515-508-731 

 

Od początku maja 2021 r., (mimo okrojonego jeszcze stanu kadrowego)  Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Poświętnem wykonał wiele zadań i czynności na terenie gminy. 

Prace jakie zostały wykonane to: 

1.  rozpoczęcie remontu świetlicy wiejskiej w Miejscowości Dąbrowica, 

- wykonanie docieplenia, 

- wyrównanie ścian, gipsowanie, szlifowanie, 

- wykonanie podłogi z gresu, 

- wykonanie instalacji hydraulicznej, 

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 

2. Rozpoczęcie remontu pomieszczeń w Szkole w Poświętnem na potrzeby przedszkola, 

3. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Żłobku w Poświętnem, 

4. Montaż szafek ubraniowych w szkole w Międzylesiu, 

5. Naprawa sufitu w Sali lekcyjnej w szkole w Międzylesiu, 

6. Montaż rolet w szkole w Międzylesiu, 

7. Koszenie terenów zielonych: 

- szkoła w Poświętnem dwukrotnie, 

- szkoła w Turzu dwukrotnie, 

- szkoła w Ręczajach dwukrotnie, 

- szkoła w Międzylesiu dwukrotnie, 

- Stacja uzdatniania wody trzykrotnie, 

- teren miejski Poświętne trzykrotnie, 

- teren wokół Urzędu dwukrotnie, 

- teren targowiska dwukrotnie, 

- teren przy przychodni dwukrotnie, 

8. Bieżące remonty dróg (uzupełnianie ubytków w nawierzchni) od początku maja pracownicy 

wykorzystali 4 tony mieszanki asfaltowej, 
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9. Przycięcie gałęzi przy drodze w miejscowościach Wola Cygowska oraz nowa droga na 

Nadbiel, 

10. Montaż drabinek na Sali gimnastycznej w szkole w Międzylesiu, 

11. Usunięcie gałęzi po interwencji straży pożarnej w Poświętnem ul. Zachodnia, 

12. Usunięcie złamanych gałęzi w miejscowości Choiny przy skręcie na Czubajowiznę, 

13. Płukanie końcówek sieci hydrantowej, 

14. Bieżąca obsługa Stacji Uzdatniania Wody, 

15. Obsługa PSZOK i targowiska (utrzymanie porządku), 

16. Cotygodniowe sprzątanie przystanków na terenie gminy, 

17. Utrzymanie porządku terenów w Poświętnem, 

18. Dwukrotne rozstawienie i złożenie namiotu na spotkania informacyjne programu „Czyste 

powietrze” 

19. Spisanie odczytów wodomierzy na terenie gminy. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem od początku swojej działalności zawarł umowy 

na: 

20.  utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie gminy Poświętne, 

21. dostawę koparko-ładowarki, 

22. rozbudowę oświetlenia w stronę Jadwiniewa, 

23. rozbudowę oświetlenia w stronę Woli Cygowskiej, 

24. Zamówienie mieszanki asfaltowej, 

Stan zatrudnienia na dzień 19 lipca 2021r.   - zatrudnionych 4 pracowników 

administracji oraz 5-ciu pracowników obsługi działających na terenie gminy wykonujących 

prace przydzielone przez Kierownika Zakładu.  

Oprócz pracy fizycznej jaką wykonali pracownicy Zakładu możemy również zaznaczyć 

że Zakład Gospodarki Komunalnej został zgłoszony do ZUS, US posiada swój własny rachunek 

bankowy z którego dokonywane są płatności za faktury oraz wypłaty wynagrodzeń dla 

pracowników. 

 

      


