INFORMACJA Nr 16
WÓJTA GMINY FABIANKI
Z BIEśĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
w okresie międzysesyjnym od 26.11.2016 r. do 29.12.2016 r.
1/ W dniu 30 listopada 2016 r. w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim zostały
złoŜone dwa wnioski. Jednym z nich jest wniosek o płatność końcową dofinansowania na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Bogucin – Witoszyn
Nowy – Witoszyn Stary - Szpetal Górny na terenie gminy Fabianki” wdraŜanego w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Płatność
końcowa w wysokości 603 340,50 zł została przekazana na rachunek bankowy gminy
Fabianki 21 grudnia. Łącznie z pierwszą płatnością, dofinansowanie zadania przez wojewodę
wyniosło 1 206 681,00 zł, tj. 50% wartości inwestycji (2 413 363,92 zł).
Drugi złoŜony wniosek dotyczył płatności dotacji za wykonanie zadania pn. „Remont
przejścia-mostku nad Świętym Strumieniem w obrębie Zarzeczewo”. Zadanie otrzymało
dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budŜetu państwa będącej w dyspozycji Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 70 000 zł, co stanowi 79% wartości
zadania wynoszącej 88 240 zł. Dotacja została przekazana na konto bankowe gminy Fabianki
23 grudnia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/

1 grudnia br. został złoŜony wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Fabianki”.
Szacunkowa wartość projektu to 35 000 zł, dotacja wynosi 90% kosztów kwalifikowanych
(31 500 zł). Konkurs na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – II edycja
realizuje Urząd Marszałkowski w Toruniu we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.
Planowany termin rozstrzygnięcia to kwiecień 2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/

2 grudnia – Uczniowski Klub Sportowy „ORKA” działający przy Szkole Podstawowej

w Szpetalu Górnym w partnerstwie z Gminą Fabianki złoŜył w Ministerstwie Sportu i
Turystyki wniosek o dofinansowanie zajęć nauki pływania dla dzieci klas I-III w ramach
programu ministerialnego „Umiem pływać”. W ramach projektu UKS „ORKA” przewiduje
się zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w Fabiankach i w Nasiegniewie,

łącznie 60 dzieci. Całkowity planowany koszt realizacji zadania to 22 800 zł, dotacja z
Ministerstwa Sportu i Turystyki to 10 200zł.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/

W dniu 02.12.2016 r. w Zielonej Szkole w Goreniu DuŜym gm. Baruchowo odbyła się

konferencja poświęcona realizacji strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020 pt.
„ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej
2014-2020”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5/ 6 grudnia w Bydgoszczy wzięliśmy udział w szkoleniu z obsługi centralnego systemu
teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFRR
na lata 2014-2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6/

W dniu 06 grudnia o godz.17,00 w Publicznym Gimnazjum w Fabiankach została

zorganizowana czterogodzinna choinka mikołajkowa dla dzieci z roczników 2000 - 2013
korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7/

Minister Sportu i Turystyki zatwierdził 21 listopada br. protokół z listą projektów

wybranych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury
sportowej – edycja 2016. Wśród inwestycji, które otrzymają dofinansowanie ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej znalazła się budowa sali gimnastycznej przy Szkole
podstawowej w Szpetalu Górnym. W związku z powyŜszym w dniu 7 grudnia została
podpisana z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowa o dofinansowanie ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szpetalu Górnym”. Koszt całkowity zadania to
3 343 788 zł, koszty kwalifikowane wynoszą 2 361 736 zł. Przyznana dotacja to 779 300 zł.
9 grudnia został złoŜony w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o uruchomienie
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej za rok 2016 na dofinansowanie powyŜszego
zadania. Transza dofinansowania za rok 2016 w wysokości 549 000 zł została przekazana na
rachunek bankowy Gminy Fabianki 21 grudnia.
Prace budowlane rozpoczęły się z początkiem roku 2016 i potrwają do połowy przyszłego
roku. Uczniowie szkoły podstawowej w Szpetalu Górnym będą mogli korzystać z
pełnowymiarowego obiektu sportowego od roku szkolnego 2017/18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/

W związku z uruchomieniem środków z budŜetu państwa na pomoc rolnikom

poszkodowanym w wyniku klęsk Ŝywiołowych, które wystąpiły w 2016 r. wydano 90
protokołów sporządzonych przez komisję, powołaną z ramienia Wojewody KujawskoPomorskiego, do szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych (z tytułu ujemnych skutków przezimowania). Na ich podstawie rolnicy
mogli występować do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc
finansową.
Jednocześnie Gmina Fabianki wystąpiła

do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o

powołanie komisji do szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych - w uprawie rzepaku ozimego pomimo, Ŝe nasza Gmina nie została
zakwalifikowana do szacowania strat na danej uprawie. W chwili obecnej czekamy na
odpowiedź w tej sprawie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------9/

Do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty

Włocławskiego w dniu 09 grudnia został złoŜony wniosek o dofinansowanie modernizacji
odcinka drogi gminnej nr 190205C w miejscowości Chełmica DuŜa ze środków budŜetu
województwa pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych w produkcji rolnej.
Szacunkowa wartość zadania wynosi 330 000 zł.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/

Wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP

byliśmy współorganizatorami powiatowego spotkania opłatkowego, które odbyło się w dniu
09.12.2016 r. w Skórznie. Powiatowa rodzina druhów straŜaków, co roku w innej gminie
spotyka się tuŜ przed BoŜym Narodzeniem, aby tradycyjnie podzielić się opłatkiem i złoŜyć
Ŝyczenia.
W

W tym roku współorganizatorem uroczystego wieczoru była gmina Fabianki.

spotkaniu

uczestniczyli

takŜe

przedstawiciele

samorządu

powiatowego

oraz

burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad gmin z powiatu włocławskiego oraz straŜacy
zawodowi z Państwowej StraŜy PoŜarnej we Włocławku. Uczestnikom spotkania została
przedstawiona prezentacja multimedialna

przybliŜającą Gminę Fabianki i jej zmiany w

okresie ostatnich kilku lat. Świąteczny koncert wykonali uczniowie Zespołu Szkół w
Nasiegniewie pod kierunkiem Pani ElŜbiety Jetter i Mariusza Pietrzaka oraz dyrektora szkoły
Krzysztofa Dydeckiego, którym bardzo serdecznie dziękuje za przygotowanie programu, a
dzieciom i młodzieŜy za wspaniały występ.

Prawdziwą niespodzianką dla zebranych był śpiewający duet: Magdalena
Przybyszewska absolwentka szkoły w Nasiegniewie i Adam Rejmak, przewodniczący Rady
Gminy Fabianki. Uczestnicy spotkania złoŜyli sobie wzajemne Ŝyczenia, dzieląc się
opłatkiem pobłogosławionym przez Kapelana straŜaków ks. prałata Michała Krygier i ks.
proboszcza Dariusza Fabisiaka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/

12 grudnia odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Strategicznej

Interwencji Włocławka. Przedmiotem posiedzenia było przyjęcie zaktualizowanej listy
projektów podstawowych stanowiącej integralną część Strategii OSI Włocławka.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/

15 grudnia – na rachunek bankowy gminy Fabianki została przekazana dotacja z

Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 71 250 zł za zrealizowanie zadania pn.
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku”. Wartość zadania w wyniku
którego przebudowano 750 m drogi gminnej w Osieku wyniosła 155 061 zł.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/

18.12.2015r. w OSP w Kowalu odbyła się XVIII Powiatowa Wystawa „Stoły Wigilijne

na Kujawach”. Gminę Fabianki na wystawie reprezentowało „Koło Kobiet” z Chełmicy –
Cukrowni, którego przewodniczącą jest Pani Leokadia Witkowska.

Składam bardzo serdeczne podziękowanie za zaangaŜowanie i włoŜony wkład pracy dla
członkiń koła w przygotowanie tradycyjnych potraw wigilijnych, pięknej dekoracji stołu oraz
jego prezentację podczas trwającej wystawy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/ W okresie przedświątecznym odbyło się wiele spotkań świąteczno – noworocznych,
wieczorów kolęd i pastorałek, jasełek itp. organizowanych przez nasze jednostki oświatowe,
stowarzyszenia

oraz

instytucje

zewnętrzne.

Dziękuję

dyrekcjom

szkół,

gronu

pedagogicznemu, pracownikom administracyjnym, społeczności uczniowskiej i ich rodzicom
za zaangaŜowanie i kaŜdy wkład pracy wniesiony w przygotowanie pięknych widowisk i
spotkań świąteczno - noworocznych. Tak, jak wcześniej deklarowałem tego typu okazje będę
maksymalnie wykorzystywał i wychodził z przesłaniem pojednania i zaniechania wszelkich
róŜnic i sporów, abyśmy zawsze byli razem , a nie jeden przeciwko drugiemu. Bo w
dzisiejszym Ŝyciu te wartości związane z miłością, szacunkiem i Ŝyczliwością są chowane
do dolnej szufladki, a często chełpimy się zazdrością, zawiścią, krytycyzmem. Apeluję o
pojednanie i przywrócenie tych właśnie cennych wartości, których nie da się kupić za Ŝadne
pieniądze. Musimy je uaktywnić, gdyŜ one drzemią w nas, by stały się motorem napędowym
naszego codziennego Ŝycia z wzajemnym poszanowaniem i panującej zgodzie jednoczącej
nas w imię wspólnego dobra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------15/

19 grudnia

uczestniczyliśmy w szkoleniu zorganizowanym w Urzędzie

Marszałkowskim w Toruniu na temat przygotowania i wdraŜania gminnych programów
rewitalizacji.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/

W grudniu zostały podpisane umowy o udzielenie dotacji celowej na budowę

przydomowych oczyszczalni ścieków z 4 osobami zakwalifikowanymi do wsparcia w
otwartym naborze.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/

Zakupiono i przekazano dla Rewiru III Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji we

Włocławku zestaw komputerowy z drukarką laserową o łącznej wartości 2.800 zł.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/

Rozstrzygnięto przetargi na następujące zadania :

- „ Przebudowa stadionu w Chełmicy DuŜej” . Wykonawca zadania Zakład Budownictwa
Klasycznego i Sportowego „CHOJNACCY” Bartosz Chojnacki, Witoszów Górny 15,
58-100 Świdnica

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Fabianki , w tym z
punktu selektywnej zbiórki odpadów – w 2017 roku” . Wykonawca zadania
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/ Wykonano utwardzenie ciągów pieszych (chodniki) przy drogach powiatowych:
- nr 2714C Rachcin-Cyprianka w miejscowości Cyprianka , odcinek o długości 240 mb,
- nr 2737C Cyprianka – Wielgie w miejscowości Chełmica DuŜa, odcinek o długości ponad
500 mb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/ Wykonano drogę z kostki betonowej Polbruk na Osiedlu Młodych w Szpetalu Górnym.
Wartość zadania 55 tys. zł.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/

Kontynuowane są roboty budowlane przy przebudowie i remoncie pomieszczeń na
lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/ Wojewoda Kujawsko- Pomorski przyjął bez uwag i nie wniósł zastrzeŜeń do zgłoszenia
Gminy Fabianki dotyczącego
polegających na

zamiaru przystąpienia do realizacji robót budowlanych

budowie kanalizacji sanitarnej w Szpetalu Górnym w pasie drogi

wojewódzkiej nr 562 relacji Szpetal Górny – Płock.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z kończącym się rokiem kalendarzowym, a zarazem budŜetowym

składam

podziękowanie za dotychczasową współpracę Staroście Powiatu Włocławskiego Panu
Kazimierzowi Kaca i radzie powiatu włocławskiego, Marszałkowi Województwa Kujawsko –
Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu i wicemarszałkowi Panu Dariuszowi Kurzawie
oraz członkom Zarządu Panu Sławomirowi Kopyść i Pani Anecie Jędrzejewskiej. Szczególne
podziękowanie składam członkom Rady Gminy Fabianki, sołtysom

i członkom rad

sołeckich, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych gminy i ich pracownikom,
pracownikom urzędu za dotychczasową współpracę, która przynosi wymierne owoce w
postaci wielu zrealizowanych zadań i inwestycji. Kończymy bardzo trudny, a zarazem bardzo
dobry rok związany z realizacją wielu ambitnych i kosztownych inwestycji, stąd dziękuję
wszystkim radnym za realne wsparcie mojego działania, ale przede wszystkim dziękuję
radnym z klubu „Jedność” którzy nie tylko mnie wspierali, ale równieŜ wzięli na siebie
odpowiedzialność za zrównowaŜony rozwój terenu całej gminy. Podziękowania naleŜą się
takŜe sołtysom i członkom rad sołeckich, którzy bardzo często poddawani są negatywnej

krytyce i określeniu, Ŝe nic „nie robią”. Przykro, Ŝe nie zauwaŜa się ich codziennego
zaangaŜowania i pozytywnych działań. Wielu osobom trudno jest uŜyć prostych, ale jak wiele
znaczących słów typu dziękuję i przepraszam, stąd ja za nich powiem - przepraszam za
wszelkie przykrości z jakimi się spotkaliście i dziękuję za współpracę.
Dziękuję równieŜ mieszkańcom

gminy Fabianki za

cierpliwość,

wyrozumiałość i

wszelkiego typu sugestie rozwiązujące wiele problemów codziennego naszego Ŝycia, a
zarazem przepraszam za wszelkie niedogodności związane z realizacją inwestycji.
W związku z nadchodzącym nowym rokiem, Ŝyczę abyśmy z nadzieją spoglądali w
przyszłość. Niech Nowy 2017 Rok obdarzy dobrym zdrowiem, spełnia marzenia, daje
satysfakcję i siły do pokonywania kolejnych wyzwań. Niech będzie okresem wzajemnego
pojednania, cierpliwości i zadawalającej współpracy, a takŜe owocnym w realizację nowych
zadań cieszących się uznaniem społecznym w imię wspólnego dobra.

