




  Okres 2013-2017 to dla Gminy Czastary czas 

 intensywnej pracy, dzięki której zrealizowanych       

zostało wiele zadań inwestycyjnych finansowanych zarówno 

ze środków własnych gminy jak i ze źródeł zewnętrznych. 

Czas minionych czterech lat to czas niezwykle pracowity, a 

przez to owocny w wiele inwestycji i przedsięwzięć. 

 Mijające lata wspólnej pracy zaowocowały 

konkretnymi i wymiernymi efektami, dokonując 

podsumowania tego, co udało się nam wspólnie 

zrealizować, można powiedzieć, że nie był to dla Gminy 

Czastary czas stracony.  

 Wspólne dokonania, są dowodem aktywności 

radnych oraz dobrej współpracy samorządu i mieszkańców.  

 To co udało nam sie zrobić przez te minione 4 lata 

dla Gminy Czastary to zasługa nas wszystkich. 



Koszt realizacji: 
2.491.398,57 zł 



Koszt realizacji: 
27.013,08 zł  



Koszt realizacji: 
320 tyś zł 



Koszt realizacji: 
349.869,00 zł 



Koszt realizacji: 
46.343,68 zł 



Koszt realizacji: 
28.768,00 zł 



Koszt realizacji: 

61.837,00 zł 



Koszt realizacji:  
25 tyś zł 



Koszt realizacji: 
ok. 30 tyś zł 



Koszt realizacji: 
39.975,00 zł 



Koszt zakupu: 
233.200,00 zł 



Koszt zakupu: 
153.750,00 zł 



Koszt realizacji: 
437.217,25 zł 



Koszt realizacji: 
110.700,00 zł 



Koszt realizacji: 
33.122,00 zł 



Koszt realizacji: 
85.968,20 zł 



Koszt realizacji: 
44.301,00 zł 



Koszt realizacji:  
12 tyś zł 



Koszt realizacji:  
70 tyś zł 



Koszt realizacji:  
275.899,81 zł  



Koszt realizacji: 
72.302,00 zł 



Koszt realizacji: 
42.296,00 zł 



Koszt realizacji: 
30 tyś zł 



Koszt realizacji: 
22.642,00 zł  



Koszt realizacji: 
25 tyś zł 



Koszt realizacji: 

7.954,63 zł 



Koszt zakupu:  
38 tyś zł 



Koszt zakupu: 
620 tyś zł, w 

tym:  
•180 tyś. – ze 

środków 
budżetu Gminy 

•260 tyś z 
WFOŚiGW 

•150 tyś. z ZG 
OSP 

•80 tyś. z PSP 



Koszt realizacji: 
6,5 tyś zł 



Koszt realizacji:  
17.220,00 zł 



Koszt realizacji: 
16.500,00 zł 



Koszt realizacji:  
10.872,00 zł 



Koszt realizacji:  
31.019,00 zł 



Koszt realizacji:  
36.800 zł 



Koszt realizacji: 
14 tyś zł 



Koszt realizacji:  
28 828,00 zł 



Koszt realizacji:  
35 tyś zł 











Koszt realizacji: 

ok. 240 tyś zł 





  Jako Wójt Gminy Czastary chciałem podziękować wszystkim 

 osobom, które czują się odpowiedzialne za miejsce, w którym żyją, 

 za naszą Gminę i angażują się w działania sprzyjające jej       

 rozwojowi.                                                                                                

 Dziękuję Radzie Gminy na czele z Panem Przewodniczącym za 

dobrą, owocną współpracę i zaangażowanie. Dziękuję wszystkim radnym, 

sołtysom i radom sołeckim za aktywną pracę na rzecz naszych 

mieszkańców, dziękuję kierownikom jednostek organizacyjnych oraz 

pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie i sumienną pracę.                 

 W sposób szczególny dziękuję wszystkim mieszkańcom za cenne  

opinie i uwagi dotyczące pracy lokalnego samorządu. Pomagały nam one 

w podejmowaniu decyzji i kierowaniu gminą. Sądzę, że wszyscy razem 

przyczyniliśmy się do rozwoju naszej małej ojczyzny.                                       

 Pragnę wszystkim serdecznie podziękować za tą otwartość na 

dialog, wspólne działanie i ogromne zaangażowanie, czego efekty 

widoczne są dziś w całej naszej gminie.                                                                                        

                                                                               

                                      Wójt Gminy Czastary                                               

                     Dariusz Rejman 


