INFORMACJA Nr 1
O BIEśĄCEJ DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
w okresie międzysesyjnym od 19.12.2014 r. do 23.01.2015 r.

1. Wójt Gminy odbył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu spotkanie w
sprawie ujęcia wysypiska w Wilczeńcu Fabiańskim w projekcie
„ Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko –
pomorskim na cele przyrodnicze”, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
2. Wójt uczestniczył w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania „Dorzecza
Zgłowiączki” w Choceniu dotyczącym oceny i podsumowania minionego
okresu działania, a takŜe współpracy w kolejnych latach.
3. Z inicjatywy Wójta w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie na które
zaprosiliśmy Radnego Sejmiku Województwa i przedstawiciela Urzędu
Marszałkowskiego, w sprawie moŜliwości ujęcia projektowanej Sali
gimnastycznej w Szpetalu Górnym w Bazie sportowej województwa
kujawsko – Pomorskiego z omówieniem związanych z tym moŜliwości
uzyskania dofinansowania.
Przedyskutowano równieŜ moŜliwości
uzyskania dofinansowania na modernizację stadionu w Chełmicy –
Cukrowni z Programu Modernizacji Obiektów Sportowych.
4. Zwołane zostało przez Wójta spotkanie mieszkańców Nasiegniewa i
przyległych miejscowości tj. Krępin i Zarzeczewa. Głównym powodem
zwołania powyŜszego spotkania były zapytania i sugestie oraz zarzuty
mieszkańców kierowane pod adresem władz lokalnych dotyczące
inwestycji problemowych jakimi są elektrownie wiatrowe w
Nasiegniewie.
5. Odbyło się spotkanie z dyrektorem Zarządu Wojewódzkiego i Melioracji
Panem Franciszkiem Złotnikiewiczem w sprawie udroŜnienia melioracji, a
takŜe współuczestniczenia w tych działaniach na terenie gminy Fabianki.
5. Dokonano przeglądu dróg gminnych. Zostały wykonane naprawy
bieŜące niektórych dróg polegające na wyrównaniu powierzchni,
połataniu dziur i poprawie ich przejezdności.
Dotyczy to głównie dróg w :
Szpetalu Górnym

ul. Jasna – usunięcie i uzupełnienie dziur
ul. Wspólna – usunięcie i uzupełnienie dziur
ul. Zagajnikowa – usunięcie i uzupełnienie dziur oraz wyrównanie na
całej długości
w Wilczeńcu Fabiańskim :
– wyrównanie drogi za wysypiskiem w stronę P.Dudzińskiego
- wyrównanie drogi od asfaltu w stronę Zakładu P. Piecucha
w Bogucinie :
- wyrównanie drogi na osiedlu II po prawej stronie,
w Fabiankach:
- droga w stronę oczyszczalni ścieków.
Ponadto w trakcie dokonuje się przeglądów dróg z klasyfikacją do
naprawy w okresie wiosennym.
6. Odbyły się kolejne spotkania robocze, techniczne, dotyczące przebiegu i
zaawansowania robót na zadaniu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Szpetal Górny”
7. Nanieśliśmy swoje uwagi i spostrzeŜenia do opracowanego przez
Starostwo Powiatowe „Planu ZrównowaŜonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego dla Powiatu Włocławskiego”.
8. Z dniem 01.01.2015 r. wprowadzonym zarządzeniem Wójta zostały
zmienione godziny pracy Urzędu Gminy. Urząd we wszystkie dni
rozpoczyna pracę od godz. 7,30 i kończy o godz. 15,30 z wyjątkiem
wtorku gdzie urząd czynny jest do godz. 17,00, a w piątek do godz. 14,00.
Stosowne informacje w tej sprawie zostały dodatkowo podane w sposób
zwyczajowo przyjęty tj. w formie ogłoszeń na tablicach sołeckich.
9. Uruchomiono od miesiąca stycznia tego roku „ Biuro dla Obywatela” w
ramach którego mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad
prawnych. DyŜury odbywać się będą 1 x w miesiącu w Urzędzie Gminy w
Fabiankach po wcześniejszych zapisach, które prowadzi Urząd Gminy.
Pierwszy dyŜur odbędzie się w dniu 27.01.2015 r. w godzinach od 9,00 do
13,00. Zadanie realizowane jest w ramach projektu unijnego.
9. Obecnie trwają prace techniczne związane z przeniesieniem całej
wewnętrznej infrastruktury telekomunikacyjnej z budynku UG na
zewnątrz obiektu, co wpłynie na odzyskanie 2 pomieszczeń o łącznej
powierzchni 27 m2 na cele biurowe.

10. W miesiącu grudniu 2014 został ogłoszony konkurs na Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Przeprowadzone zostały dwa etapy
naboru.

