INFORMACJA Nr 2
O BIEśĄCEJ DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
w okresie międzysesyjnym od 23.01.2015 do 26 lutego 2015 r.

1. Na początku lutego Wójt Gminy Fabianki odbył kilka spotkań, m.in. trzy
spotkania w Bydgoszczy:
– z Dyrektorem Przemysławem Antoniakiem z Generalnej Dyrekcji Dróg i
Autostrad - w sprawie przebudowy drogi krajowej Nr 67, a takŜe budowy
chodnika i instalacji oświetlenia przy tejŜe drodze przy współudziale gminy,
utrzymywania
zimowego i w trakcie roku chodników i poboczy oraz
alternatywnego rozwiązania problemu skrzyŜowania drogi krajowej z drogą
wojewódzką w Szpetalu Górnym w kierunku Nasiegniewa, tj. utworzenie pasa
lewoskrętu i sygnalizacji świetlnej.
- z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim Panią Ewą Mes w temacie przebudowy
dróg lokalnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
tzw. Schetynówka, a takŜe w kwestii odwołania od wyceny gruntów będących w
drodze gminnej Chełmica Mała – Uniechowo dokonanej przez rzeczoznawcę
wyznaczonego przez Starostę Powiatowego. Głównym tematem spotkania było
pozyskanie środków na przebudowę mostu w drodze gminnej koło p.
Burzyńskiej. Spotkanie było owocne, czego efektem jest przyznanie nam kwoty
320 tyś. zł. na powyŜsze zadanie. Dofinansowanie nie moŜe przekroczyć 80 %
wartości zadania.
- spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnych w temacie pozyskania działki
pod budowę Domu Kultury o pow. około 0,50 ha i przejęcia od Agencji drogi
na działkach budowlanych naprzeciw Urzędu Gminy. Kolejnym tematem była
moŜliwość pozyskania gruntów inwestycyjnych.
2. W dniu 10.02.2015 r. spotkanie z Konserwator Zabytków Panią Danutą
Walczewską w sprawie Rewitalizacji Parku – II etap w Szpetalu Górnym oraz
rozbudowy szkoły tj, budowy sali gimnastycznej, a takŜe innych obiektów
objętych opieką konserwatorską.
3. Trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem:

- wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki w okręgu wyborczym Nr
14, obejmującym sołectwa Lisek, Wilczeniec Fabiański. Wybory odbędą się w
dniu 08.03.2015 r.
- wyborów Prezydenta RP, które odbędą się 10 maja 2015 r.
4. Podjęto działania związane z zorganizowaniem w Urzędzie Gminy w
Fabiankach dla mieszkańców gminy dyŜurów eksperckich pracowników
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Toruniu. Podczas dyŜuru
pracownicy Zakładu odpowiadaliby na pytania zarówno obecnych jak i
przyszłych świadczeniobiorców, rencistów, osób prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą lub planujących załoŜenie własnej firmy.
Mamy nadzieję, Ŝe z oferty skorzysta wiele zainteresowanych osób, w tym takŜe
podmiotów gospodarczych.
Pierwszy dyŜur odbyłby się w I półroczu tego roku. Drugi po wakacjach.
Kolejne w zaleŜności od zainteresowania.
5. 27 stycznia i 23 lutego 2015 r. odbyły się juŜ pierwsze dyŜury prawnika w
ramach zorganizowanego „Biura dla Obywatela”, gdzie udzielane były dla
mieszkańców gminy bezpłatne porady prawne. Z usługi w tych dniach
skorzystało wiele osób. Kolejny dyŜur odbędzie się w miesiącu marcu.
Przyznajemy, Ŝe dyŜury te cieszą się duŜym zainteresowaniem mieszkańców.
6. Odbyły się wybory Sołtysów i Rady Sołeckiej.
1/ Chełmica DuŜa – 06.02.2015 r.– wybrany na Sołtysa – Władysław
Wiśniewski
2/ Szpetal Górny – 11.02.2015 r. wybrany na Sołtysa - Pan Rafał Kawczyński
3/ Kulin – 21.02.2015 r. wybrany na Sołtysa – Drzewiecki Grzegorz
4/ Nasiegniewo – 18.02.2015 r. wybrany na Sołtysa – Pan Robert Łukaszewski
5/ Chełmica - Cukrownia – 19.02.2015 r. wybrana na Sołtysa – Wiesława
Dudkowska
Wszystkim wybranym gratulujemy i zapraszamy do owocnej współpracy.
7. Wójt Gminy wyszedł z inicjatywą zorganizowania w Urzędzie Gminy dla
mieszkańców gminy dyŜurów specjalisty ds. Funduszy Europejskich.
Pierwszy dyŜur – odbył się w dniu 17.02.2015 r. Specjalista z Lokalnego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku udzielał bezpłatnych
indywidualnych konsultacji w zakresie:

• Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
• Wsparcia z Programu Kapitał Ludzki dla zwolnionych z pracy lub zagroŜonych
zwolnieniem nauczycieli i pracowników instytucji systemu oświaty (m.in.
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40.000 zł)
• MikropoŜyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Programu Kapitał
Ludzki
• Preferencyjnych unijnych poŜyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,
• Zasad rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich
• Szkoleń i kursów współfinansowanych przez Unię Europejską

8. W tut. Urzędzie w dniu 24.02.2015 r. zostało zorganizowane szkolenie z
Kujawsko- Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego we Włocławku, w temacie:
„ Aktualna sytuacja i perspektywy chowu bydła mięsnego”.
„Wykorzystanie kukurydzy w Ŝywieniu bydła”.
Natomiast w dniu 25 lutego odbyło się szkolenie zorganizowane przez
Spółdzielnię Mleczarską we Włocławku dla dostawców mleka z gminy
Fabianki.
9. Od połowy lutego 2015 r. mieszkańcy gminy mogą rejestrować się w
systemie Samorządowego Informatora SMS, który dotyczy bezpłatnego
systemu ostrzegania i informowania mieszkańców. Dzięki rejestracji w systemie
mieszkańcy będą mogli otrzymywać wiadomości na swój telefon komórkowy
o zagroŜeniach, utrudnieniach, awariach np. energetycznych, wodociągowych,
bezpłatnych badaniach lekarskich, programach zdrowotnych i innych
wydarzeniach na terenie gminy.
W dniu 17.02.2015 r. odbyło się w tut. Urzędzie szkolenie z zakresu obsługi
systemu SISMS. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel firmy Pan Krzysztof
Cieślak dla osób wyznaczonych do administrowania systemem ze strony urzędu.
10. Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczy w
zebraniach sprawozdawczo – wyborczych organizowanych przez Ochotnicze
StraŜe PoŜarne.
11. Dokonano zakupu nowego ciągnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

12. Wójt Gminy odbył dwa spotkania ze Starostą Powiatu Włocławskiego
Panem Kazimierzem Kacą w sprawie ustalenia harmonogramu współpracy w
zakresie realizacji przez powiat inwestycji planowanych na terenie gminy
Fabianki w latach 2014-2018. Dodatkowo odbędą się spotkania z Zarządem
Powiatu Włocławskiego oraz Prezydentem Miasta Włocławek Panem Markiem
Wojtkowskim. Więcej szczegółów po ostatecznych ustaleniach w terminie
późniejszym. Rozmowy idą w bardzo dobrym kierunku.
13. Odbyło się spotkanie z burmistrzem Dobrzynia n/ Wisłą w sprawie
utrzymania kursu autobusowego w godzinach nocnych tj. 22,30 z Włocławka
do Dobrzynia. Jesteśmy na etapie uzgodnienia wspólnego stanowiska i
warunków, co do partycypacji w kosztach. Na dzień dzisiejszy w wyniku
wspólnych rozmów udało się wstrzymać likwidację owego kursu, która miała
nastąpić z dniem 01.03.2015 r.
14. Otrzymaliśmy decyzję na zamknięcie wysypiska w Wilczeńcu Fabiańskim.
Było to wielkim wyzwaniem dla nas po pewnych niedociągnięciach w
poprzedniej kadencji i kompleksowych kontrolach przeprowadzonych na
przełomie stycznia i lutego tego roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska Delegatura we Włocławku i Departament Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu. Efektem wzmoŜonych prac i zaangaŜowania jest
otrzymanie powyŜszej pozytywnej decyzji na zamkniecie wysypiska w
Wilczeńcu Fabiańskim, co warunkowało o przyjęciu nas do unijnego projektu
rekultywacji wysypisk gminnych.
15. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do złoŜenia w Urzędzie
Marszałkowskim wniosku aplikacyjnego na zadanie: „Rekultywacja wysypiska
odpadów w Wilczeńcu Fabiańskim”.
16. Została przygotowana i wysłana do sprawdzenia dokumentacja przetargowa
na zadanie „ Rekultywacja wysypiska”.
17. Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji
budynków po szkole w Nowym Witoszynie na lokale mieszkalne.
18. ZłoŜyliśmy aktualizację zadań do programu OSI – Obszar Strategicznej
Interwencji.
19. W związku ze złoŜonym wnioskiem na początku stycznia br. roku do
Inspektoratu Ochrony Środowiska otrzymaliśmy zgodę na likwidację tam
zbudowanych przez bobry oraz częściowy ich odstrzał.

20. Zgłosiliśmy dodatkowo akces do innych instytucji, jak : KRUS-u, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego
o
organizację cyklicznych szkoleń dla mieszkańców gminy Fabianki. JuŜ 13
marca odbędzie się pierwsze szkolenie – temat- dopłaty obszarowe.
21. W dniu 05.03.2015 r. w godzinach od 9,00 do 14,00 w Sali konferencyjnej
Urzędu pracownicy Urzędu Skarbowego we Włocławku będą przyjmowali
zeznania roczne za 2014 r. od mieszkańców gminy i udzielali stosownych porad.
22. Dziś juŜ moŜemy Państwu podać takŜe Wykonawcę, który został wyłoniony
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie” Rewitalizacja parku w miejscowości
Szpetal Górny – II etap”. Jest nim Lider Konsorcjum – GIRDER sp. zo.o z
Włocławka.
23. Przygotowany został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o
dofinansowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w
kwocie 87.270 zł na jeden oddział. Środki przeznaczone będą na przystosowanie
i modernizację pomieszczeń szkolnych celów przedszkolnych.

