INFORMACJA Nr 3
Z BIEśĄCEJ DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
w okresie międzysesyjnym od 26.02.2015 do 30.04.2015 r.

1. W dniu 28.02.2015 r. na zaproszenie Wójta Gminy Fabianki odbyło się w
Urzędzie Gminy w Fabiankach spotkanie z udziałem
Pana Andreasa
Ruszkowskiego reprezentującego firmę FUNTEC Sports GmbH z Hennef w
Niemczech, poprzedzone dzień wcześniej wizją terenu stadionu w Chełmicy –
Cukrowni.
Przedmiotem spotkania było diagnozowanie moŜliwości lokalizacji na terenie
gminy Fabianki inwestycji firmy FUNTEC Sports GmbH zajmującej się
produkcją sprzętu sportowego lub innej działalności. Inwestor zagraniczny
określił oczekiwania dotyczące warunków realizacji inwestycji, jak m.in. :
bezpłatne wieloletnie udostępnienie terenu pod inwestycje, zwolnienia w
podatku od nieruchomości i podatku dochodowym.
Bardzo waŜnym
czynnikiem branym pod uwagę jest właściwa lokalizacja, a przede wszystkim
wyniki analizy rentowności przeprowadzonej przez Inwestora. Przyznał, Ŝe
połoŜenie półwyspu jest bardzo atrakcyjne, ale słabo jest rozwinięta
infrastruktura. Brak jest miejsc hotelowych, restauracji, parkingów.
Zaproponował kolejne spotkanie w okresie letnim, po własnych konsultacjach
ze strony Inwestora.
2. 02.03.2015 r. z inicjatywy Wójta odbyło się spotkanie w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu z
Marszałkiem Panem Piotrem Całbeckim i Wicemarszałkiem Dariuszem
Kurzawą w sprawie projektu „Rekultywacja wysypiska odpadów w Wilczeńcu
Fabiańskim”, a takŜe ujęcia w strategii województwa przebudowy drogi
wojewódzkiej Szpetal G. - Nasiegniewo. Drugim tematem była sprawa
przebudowy drogi krajowej nr 67.
3. 06.03.2015 r. w Skórznie zostało zorganizowane spotkanie szkoleniowe dla
kobiet z terenu Gminy Fabianki pod nazwą „ Nic o nas – bez nas. Kobiety i ich
rozwój” połączone ze zbliŜającym się Świętem Kobiet. Następnie odbyła się
prezentacja roślin - sukulentów i kaktusów własnej hodowli przygotowana
przez mieszkankę gminy Fabianki Panią Beatę Słupczyńską.

4. 08.03.2015r. zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy
Fabianki w okręgu wyborczym Nr 14. Radnym został wybrany Pan Paweł
Skotnicki.
5. 13.03.2015 r. w Skórznie zostało zorganizowane dla rolników szkolenie
prowadzone przez Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Minikowie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Włocławku i Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w temacie:
„Dopłaty obszarowe w kampanii 2015 ”.
Ponadto przedstawiciele KRUS-u przedstawili najnowsze zmiany dotyczące
systemu obliczania emerytur i rent rolniczych.
6. 04.03.2015 r. podpisana została umowa na zadanie: „Rewitalizacja parku w
miejscowości Szpetal Górny. Trwają roboty. Umowny termin wykonania
zadania – do dnia 15.05.2015 r.
7. Zostało zakończone i odebrane zadanie „Zabezpieczenie nurtu rzeki
Chełmiczki na terenie Gminy Fabianki.
8. 27.03, 30.03, 31.03.2015r. w tut. Urzędzie odbyły się warsztaty rękodzieła
ludowego, współorganizowane ze Stowarzyszeniem „ Lokalna Grupa Działania
Dorzecza Zgłowiączki”. Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy m.in. grono
pedagogiczne z gminnych placówek oświatowych.
9. Gmina Fabianki wspólnie z WyŜszą Szkołą Informatyki i Umiejętności była
organizatorem VI Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości, który odbył
się na terenie gminy Fabianki w dniu 17.04.2015 r. w Szkole Podstawowej w
Cypriance, której powierzono organizację tegoŜ festiwalu. W przedsięwzięciu
wzięły udział wszystkie szkoły z terenu gminy Fabianki oraz Gminna Biblioteka
Publiczna, które uświetniły blok programowy festiwalu. Wśród wielu
prezentujących się wystawców została takŜe zorganizowana wystawa rękodzieła
i kwiatów przez mieszkanki naszej gminy Panią Beatę i Emilię Słupczyńską.
Pan Wójt składa bardzo serdeczne podziękowania wszystkim dyrektorom szkół,
gronu pedagogicznemu, społeczności uczniowskiej, kierownikowi Biblioteki i
wszystkim zaangaŜowanym osobom za pracę i wniesiony trud w powodzenie
festiwalu.
10. 29.03.2015r. w hali sportowej w Zespole Szkół w Lubaniu odbyła się
Powiatowa Wystawa „Stołów Wielkanocnych na Kujawach”. Gminę Fabianki
na wystawie reprezentowało „Koło Kobiet” z Chełmicy – Cukrowni. Pan Wójt
składa bardzo serdeczne podziękowanie za zaangaŜowanie i włoŜony wkład

pracy dla członkiń koła w przygotowanie potraw wielkanocnych i dekoracji
stołu oraz jego prezentację podczas wystawy.
11. 26.03.2015 r. i 23.04.2015 r. odbyły się kolejne dyŜury porad prawnych dla
mieszkańców gminy w ramach zorganizowanego BIURA DLA
OBYWATELA.
12. 26.03.2015r. w tut. Urzędzie odbył się pierwszy dyŜur pracowników ZUS-u,
podczas którego były udzielane porady dla zainteresowanych mieszkańców
gminy w zakresie przyznawania emerytur , rent z tytułu niezdolności, rent
socjalnych oraz rent rodzinnych, ustalania ich wysokości, pozyskiwania
niezbędnej dokumentacji do przyznania wskazanych świadczeń, a takŜe
wypełniania i kompletowania wniosków emerytalnych i rentowych.
Drugim tematem były porady dla osób noszących się z zamiarem rozpoczęcia
działalności gospodarczej lub prowadzących juŜ taką działalność.
Zainteresowani mogli uzyskać informacje w zakresie czynności, które naleŜy
wykonać w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, sposobu
wypełniania niezbędnych formularzy ubezpieczeniowych oraz ich korygowania,
informacje dotyczące zasad opłacania preferencyjnych składek przez pierwsze
24 miesiące prowadzenia działalności.
Promowana była takŜe Platforma Usług Elektronicznych. Dla osób chętnych
była moŜliwość dokonania rejestracji profilu na PUE.
13. Wójt Gminy odbył dwa spotkania z Dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy
we Włocławku w sprawie limitów i warunków
organizowania prac
interwencyjnych i staŜu w gminie Fabianki, a takŜe innych formach współpracy
w procesie zwalczania bezrobocia.
14. W miesiącu marcu zostały zakończone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.
- Lisek – 04.03.2015 r. - wybrany na Sołtysa – Pan Paweł Skotnicki
- Fabianki – 05.03.2015 r. - wybrany na Sołtysa - Pan Kazimierz Falkowski
- Nowy Witoszyn – 11.03.2015 r. – wybrany na Sołtysa – Pan Zdzisław
Bonowicz,
- Wilczeniec Fabiański- 12.03.2015 r. – wybrany na Sołtysa – Pan Dariusz
Bajek,
- Bogucin – 14.03.2015 r. – wybrany na Sołtysa - Pan Andrzej Krasiński,
- Skórzno – 20.03.2015 r. wybrany na Sołtysa – Pan Roman Jankowski,
- Chełmica Mała – 21.03.2015 r. wybrana na Sołtysa– Pani Magdalena
Kudrycka,
- Krępiny – 27.03.2015 r. – wybrana
na Sołtysa Pani Mirosława
Przybyszewska,
- Cyprianka – 25.03.2015 r.- wybrany na Sołtysa Pan Andrzej Kwaśniewski,

- Stary Witoszyn – 28.03.2015 r. wybrany na Sołtysa Pan Mirosław
Wasielewski.
- Świątkowizna – 30.03.2015 r. – wybrana na Sołtysa Pani Wanda Bandoszek.
Wszystkim wybranym Sołtysom i członkom Rad Sołeckich składamy serdeczne
gratuluje z Ŝyczeniami owocnej i satysfakcjonującej obopólnej współpracy z
organami gminy i społecznością lokalną na rzecz rozwoju gminy.
Podziękowania za współpracę kierowane są równieŜ do wszystkich byłych Pań i
Panów Sołtysów i członków rad sołeckich.
15. W marcu Wójt odbył indywidualne spotkania z większością Wójtów i
Burmistrzów gmin powiatu włocławskiego w zakresie opracowania koncepcji
przyszłego OSI ( Obszar Strategicznej Interwencji- poprzednia nazwa ZIT ) na
których były poruszane takŜe sprawy współpracy samorządów, realizacji
wspólnych inwestycji, a takŜe wypracowania wspólnego stanowiska do rozmów
z Kujawsko - Pomorskim Transportem Samochodowym, w tym w kwestii
planowanych ze strony przewoźnika likwidacji nierentownych kursów.
16. Wójt odbył dwa indywidualne spotkania z Prezydentem Miasta Włocławka
Panem Markiem Wojtkowskim w sprawie inwestycji drogowej oraz kanalizacji
dotyczącej mieszkańców ul. Dobrzyńskiej w Szpetalu Górnym oraz
miejscowości Kulin. W trakcie rozmów dyskutowano takŜe o nowych zasadach
przywrócenia funkcjonowania komunikacji MPK – dawna linia nr 7. W
związku ze zmianą Prezesa MPK uzgodniono, Ŝe kolejne spotkanie odbędzie
się w okresie letnim. Jest to czas niezbędny dla zapoznania się nowego prezesa
tejŜe spółki z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
17. Odbyły się takŜe dwa spotkania, w tym jedno w tutejszym Urzędzie ze
Starostą Powiatu Włocławskiego Panem Kazimierzem Kacą. Tematem rozmów
było omówienie form współpracy w zakresie przebudowy dróg powiatowych i
budowy chodników w najbliŜszych latach. Przede wszystkim zostały
szczegółowo uzgodnione inwestycje do realizacji w bieŜącym i 2016 roku. Są
to:
- przebudowa drogi Włocławek – Łęg Witoszyn – odcinek 800 m,
- przebudowa drogi – Cyprianka – Chełmica–Cukrownia- odcinek około 500 m,
- budowa chodników – Nowy Witoszyn – 800 m,
- budowa chodników- Świątkowizna – Chełmica DuŜa – odcinek około 500 –
600 m.
Przy czym Gmina Fabianki będzie partycypowała w kosztach budowy
chodników tj. robocizna i wkład własny – 20.000 zł na przebudowę drogi
Cyprianka – Chełmica – Cukrownia. Stąd w porządku obrad sesji Rady Gminy
w dniu 30.04.2015 r. został ujęty projekt uchwały w tej sprawie.

18. W dniu 10.03.2015 r Wójt zainicjował w tut. Urzędzie spotkanie z Panem
Jackiem Olszewskim, Wiceprezesem Zarządu Kujawskiego Stowarzyszenia
Gospodarczego z/s we Włocławku dotyczące moŜliwości i warunków
przygotowania przez Kujawskie Stowarzyszenie Gospodarcze - Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki oraz moŜliwości organizacji
przez Stowarzyszenie działań informacyjno-doradczych dla mieszkańców
Gminy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej będzie dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o
dofinansowanie z Funduszy Europejskich 2014-2020 projektów takich jak:
- termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej,
- budowa ścieŜek rowerowych,
- modernizacja oświetlenia ulicznego itp.
19. W uzupełnieniu informacji dotyczącej Obszaru Strategicznej Interwencji
(OSI) Wójt Gminy podaje, Ŝe zostały przygotowane propozycje projektów
Gminy Fabianki do realizacji w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji
Miasta Włocławek i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, który zostanie
wsparty częścią środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z
powyŜszym w dniu 25.03.2015 r. Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu w
Urzędzie Miasta Włocławek Wójtów i Burmistrzów Gmin wchodzących w
skład OSI Włocławek z Prezydentem Włocławka. Podczas spotkania ustalono
zasady i termin przygotowania przez poszczególne gminy kart projektów
zgłoszonych do realizacji w OSI Włocławek. Natomiast w dniu 07.04.2015 r.
uczestniczył w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów z OSI Włocławek w Urzędzie
Gminy Włocławek. Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń i
wypracowanie koncepcji współpracy gmin w przygotowaniu i realizacji
projektów w ramach OSI Włocławek. Podczas spotkania ustalono m.in.
powołanie przez gminy stowarzyszenia, które mogłoby realizować projekty
finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie
upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieŜy. Kolejne spotkanie
odbyło się 08.04.2015 w Urzędzie Miasta Włocławek Wójtów i Burmistrzów
Gmin OSI Włocławek z Zastępcą Prezydenta Włocławka ds. Rozwoju i
Inwestycji Panią Dorotą Grabczyńską. Podczas spotkania omawiano stan prac
nad przygotowaniem Strategii OSI Włocławek. W tym samym dniu zostały
przekazanie do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Włocławek karty projektów
proponowanych przez Gminę Fabianki do ujęcia na liście projektów w Strategii

OSI Włocławek. Propozycje projektów będą poddane dalszym uzgodnieniom z
Urzędem Miasta Włocławek i Urzędem Marszałkowskim. W II dekadzie
kwietnia odbył kilka kolejnych indywidualnych spotkań w powyŜszym
temacie.
20. W dniu 31.03.2015 r. Wójt uczestniczył w dwóch spotkaniach :
- konferencji w Urzędzie Miasta Włocławek dotyczącej unijnej perspektywy
finansowej 2014-2020 w kontekście wsparcia projektów związanych z ochroną
środowiska.
21. 31.03.2015 r. uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w
Toruniu z udziałem Marszałka Województwa, Starosty Włocławskiego oraz
Wójtów i Burmistrzów Gmin wchodzących w skład Powiatu Włocławskiego.
Tematem spotkania były załoŜenia polityki terytorialnej dla Powiatu
Włocławskiego, która będzie wspierana przez Urząd Marszałkowski ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.
22. Została podjęta inicjatywa skierowana do mieszkańców Gminy Fabianki
polegająca na prowadzeniu działań
informacyjnych i doradczych dla
mieszkańców w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich oraz innych
środków zewnętrznych na realizację projektów inwestycyjnych, ekologicznych i
społecznych. Stąd na bieŜąco będą zamieszczane informacje na stronie
internetowej gminy. W okresie objętym sprawozdaniem zostały zamieszczone
następujące artykuły informacyjne:
- „Aktywny samorząd” – program dla niepełnosprawnych,
- Program PROSUMENT - finansowanie instalacji odnawialnych źródeł
energii, „Środa z Funduszami dla osób planujących załoŜenie działalności
gospodarczej” – spotkanie informacyjne we Włocławku,
- Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców 2014-2020 – pierwsze konkursy,
- Premie dla młodych rolników w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020,
- projekt PUP we Włocławku pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim”,
Ponadto w tut. Urzędzie na bieŜąco przyjmowani są interesanci przez specjalistę
ds. Funduszy Europejskich.

23. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku z załącznikami o
dofinansowanie zadania Przebudowa przepustu wraz z przejazdem przez drogę
gminną nr 190281C w Szpetalu Górnym ze środków Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych. Wniosek zostanie
złoŜony w terminie do 29 maja br. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
24. Przygotowany i złoŜony został wniosek (16.03.2015 r.) o dofinansowanie z
Programu PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015 budowy minikompleksu
rekreacyjno-sportowego z instalacjami do ćwiczeń fizycznych nad Jeziorem w
Chełmicy-Cukrowni. Wniosek Gminy Fabianki znalazł się wśród 35 finalistów
(na 134 zgłoszone do konkursu), które przeszły do II etapu konkursu. Gmina
moŜe otrzymać dofinansowanie w kwocie 33 tys. zł na budowę Trasy Zdrowia,
ponadto grant do 5 tys. zł na przeprowadzenie działań animacyjnych na
wybudowanej trasie. W związku z tym w dniu 27.04.2015 odbyły się Warsztaty
Konsultacyjne w Urzędzie Gminy Fabianki dotyczące budowy PZU Trasy
Zdrowia w Chełmicy Cukrowni z udziałem moderatora ze strony Organizatora
konkursu, Wójta Gminy Fabianki, partnerów projektu i mieszkańców Gminy.
Warsztaty konsultacyjne stanowią jeden z elementów oceny projektu w II etapie
konkursu PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015. W celu zapewnienia licznego
uczestnictwa mieszkańców, warsztaty konsultacyjne zostały poprzedzone akcją
informacyjną.
25. W dniu 16.04.2015 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu na temat realizacji
zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim. Spotkanie z udziałem
Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusza Kurzawy
odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
26. 10 kwietnia 2015 r. w tutejszym Urzędzie Gminy Wójt zorganizował
spotkanie z wykonawcą – projektantem zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Fabianki mgr Rafałem
Łuckim. w spotkaniu oprócz pracowników urzędu uczestniczył przedstawiciel
Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we
Włocławku – z-ca Dyrektora Pan Zbigniew Brenda. Na spotkaniu omówiono
stopień zaawansowania prac projektowych . Prace nad projektem studium mogą
potrwać jeszcze około 5 miesięcy. W tym okresie projekt zostanie wyłoŜony do
„publicznego wglądu” mieszkańcom w tutejszym Urzędzie Gminy oraz
przesłany do uzgodnień. Pan Zbigniew Brenda zwrócił uwagę na przestrzeganie

„stref buforowych” od istniejących wiatrowni podanych przez Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wytycznych do sporządzenia Studium
zawartych w piśmie o opracowaniu pod nazwą „Odnawialne źródła energiizasoby i moŜliwości wykorzystania na terenie Województwa KujawskoPomorskiego” z dnia 26 listopada 2014 r. Studium będzie podstawowym
dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy, określającym kierunki
rozwoju gminy, a zarazem wiąŜącym przy sporządzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, słuŜąc takŜe koordynacji ustaleń tych
planów. ZaleŜy nam na szybkim uaktualnieniu studium, aby wprowadzić ład w
strukturze przestrzennej, by nie dochodziło do powstawania i rozmieszczania
inwestycji takich jak: elektrownie wiatrowe, maszty telefonii komórkowej i
innych, w miejscach przypadkowych powodujących szereg konfliktów
mieszkańców i zagroŜeń dla środowiska. JuŜ dziś borykamy się z tym
problemem, gdzie przeciwko powstałym i planowanym inwestycjom wpływa
szereg protestów.
Z tego teŜ tytułu w ostatnich dniach odbyły się kolejne dwa spotkania z
mieszkańcami związane z wnoszonymi protestami mieszkańców przeciwko
budowie masztu telefonii komórkowej w Bogucinie i w miejscowości Skórzno
w związku z pojawiającymi się informacjami o planach budowy następnych
nowych wiatraków w miejscowości Skórzno i Chełmica Mała.
27. 13.03.2015 r Wójt uczestniczył
w Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu
podsumowującym działalność LDG w 2014 r. W trakcie zebrania dyskutowano
takŜe nad moŜliwością wykorzystania wolnych środków które pozostały po
realizacji wszystkich przyjętych projektów. Wójt został nowym członkiem
Zarządu Stowarzyszenia.
28. W zeszłym tygodniu odbył się odbiór końcowy zadania „Budowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Szpetal Górny”. W związku z tym został
przygotowany wniosek o uruchomienie 4-tej transzy poŜyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska – przeznaczonej na wkład własny inwestycji z
zakresu objętego wnioskiem o dofinansowanie. Został teŜ złoŜony wniosek o
wydanie pozwolenia na uŜytkowanie i aktualnie trwa procedura wydania tej
decyzji.

Przygotowywany jest równieŜ wniosek o płatność na dofinansowanie –
Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach
PROW na lata 2007 – 2013.
29. Trwa ocena ofert na zadanie: „Rekultywacja wysypiska odpadów innych niŜ
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wilczeniec Fabiański. Zostaliśmy
zakwalifikowani do dofinansowania przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, w ramach
Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie KujawskoPomorskim na cele przyrodnicze”.
30. Przystąpiliśmy do budowy wodociągów. Pierwszy odcinek został
wybudowany w Szpetalu Górnym – ul. Leśna. W tym roku budŜetowym
będziemy budować tylko odcinki niezbędne w związku z ograniczonymi
środkami w budŜecie.
31. Rozpoczęła się procedura (trwa przygotowywanie dokumentów) do
przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej gmin
powiatu włocławskiego, której liderem jest miasto Kowal.
32. Otrzymaliśmy promesę ( 20.03.2015 r.) w wysokości 10.000 zł z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania,
jakim jest „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy Fabianki”.
Zostały wysłane zapytania ofertowe na zakup drzew i krzewów. Łączna kwota
zadania 20.000 zł.
33. Otrzymaliśmy promesę ( 06.03.2015 r. ) w kwocie 43.560 zł z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania
„DemontaŜ, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”. W
ramach zapytania ofertowego wybrano firmę Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe „ KOLMEX”, Jan Paśniewski, Kolankowo 26, 87-600 Lipno i została
podpisana umowa.
34. Pozytywnie zakończono weryfikację wniosku o płatność na zadanie "Adaptacja
pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym na świetlicę wiejską w
Fabiankach" i wypłacono dofinansowanie w kwocie 48.307 zł.

35. Trwają procedury weryfikacji wniosków o płatność dla zrealizowanych zadań:
a) rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uŜytkowania budynku
OSP na świetlicę wiejską z budową placu zabaw oraz wiat w Bogucinie,
b) zakup wyposaŜenia do siłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Cypriance,
c) zakup wyposaŜenia do świetlicy wiejskiej w Fabiankach.
36. Realizowane jest sprzątanie terenu gminy, zbierane są śmieci, a takŜe
prowadzona jest wycinka samosiejek krzewostanów na działkach gminnych, a
takŜe w pasach drogowych. W pierwszej kolejności przeprowadzono prace
porządkowe z wycinką samosiejek nad brzegiem jeziora w ChełmicyCukrowni.
37. Przystąpiono do bieŜących remontów dróg gminnych. Drogi są nawoŜone
gruzem, wyrównywane. W miesiącu maju będą naprawiane drogi asfaltowe.
38. Rozpoczyna się realizacja zadania – przebudowa drogi w Fabiankach w
kierunku przepompowni nr 7 ( przy blokach) przy blokach w Fabiankach.
Trwają prace geodezyjne związane z wytyczeniem drogi, a od 04.05.2015 r. w
realizację powyŜszego zadania wchodzi Zakład Gospodarki Komunalnej w
Fabiankach.
39. Odbyło się spotkanie z projektantami dotyczące projektowania zadania –
budowa kolektora z przyłączami w miejscowości Szpetal Górny.
40. Nadal prowadzone są czynności wyjaśniające w kwestii zajęcia gruntów
prywatnych pod drogę gminną Chełmica Mała – Uniechowo.
41. Z inicjatywy Wójta odbyło się kolejne juŜ spotkanie z Wojewodą Kujawsko
– Pomorskim Panią Ewą Mes i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w
sprawie moŜliwości pozyskania środków na budowę mostu w Zarzeczewie i
odbudowy drogi łączącej Zarzeczewo z gminą Fabianki. Z Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej uzgodniono przebudowę frejniaka. Obecnie
jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji.
42. W dniu 16.03.2015 r. na terenie gminy pracowała komisja z KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy weryfikująca wniosek
Gminy Fabianki o przebudowę mostku- przepustu w Szpetalu Górnym ul.

Polna. Kontrola wypadła pozytywnie i zadanie
najbliŜszych miesiącach.

będzie realizowane w

43. Wójt odbył spotkanie z Wójtem Gminy Lipno w sprawie umoŜliwienia
przyłączenia do kolektora kanalizacyjnego części Cyprianki – Zapusty.
Kolejne rozmowy będą prowadzone juŜ po wybudowaniu kanalizacji i
przyłączeniu wszystkich mieszkańców Łochocina.
Warunkiem dalszych
rozmów będzie rozpoznanie ilości ścieków z uwzględnieniem moŜliwości
przerobowych wybudowanej oczyszczalni ścieków w tejŜe miejscowości.
44. W II dekadzie kwietnia odbyły się dwa spotkania z Panią Grudowską –
właścicielką gruntów połoŜonych przy parku w Szpetalu Górnym w temacie
złoŜonej propozycji odkupienia lub wydzierŜawienia terenu przez Gminę
Fabianki z przeznaczeniem na organizację przejścia dzieci ze szkoły na boisko
ORLIK.
45. Wójt zainicjował organizację indywidualnych spotkań z przedsiębiorcami z
terenu Gminy Fabianki, których głównym tematem jest zachęcenie
przedsiębiorców do współpracy z samorządem gminnym.
Podczas spotkania kurtuazyjnego, które odbyło się na terenie przedsiębiorstwa
PPHU „JAWORSKI” w Szpetalu Górnym poruszony był takŜe temat
alternatywnego rozwiązania przejścia dzieci ze szkoły na boisko ORLIK od
strony Państwa Jaworskich. Na dzień dzisiejszy konkretnych rozwiązań nie
przyjęto.
46. Wystąpiono z następującymi wnioskami do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie :
- remontu chodnika i ukształtowanie skarp rowu przy tym chodniku na odcinku
Cyprianka – Fabianki, a takŜe uzupełnienia ubytków w dalszej jego części.
- przesunięcia dwóch lamp z chodników poza ich teren.
- przycięcia konarów drzew oraz uzupełnienia ubytków i wyrównania poboczy,
co jest juŜ częściowo w trakcie realizacji.
- instalację lamp drogowych w najbardziej niebezpiecznych miejscach tj. w
Bogucinie oraz Szpetalu Górnym na rozwidleniu dróg ul. Wiślana – ul.
Włocławska oraz oświetlenia skrzyŜowania ul. Płocka – ul. Wiślana.

Następnym wnioskiem była budowa chodnika na odcinku Bogucin – Szpetal
Górny.
24.04.2015 r. Wójt Gminy odbył spotkanie z dyrektorem GDDiA w
Bydgoszczy, który został zaproszony na wizję lokalną w gminie Fabianki
zaplanowaną w I dekadzie maja br. w powyŜszych tematach.
47. 31 maja 2015 r. w godz. od 8,00 do 18,00 zostaną przeprowadzone wybory
do Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie
Włocławskim. Gmina Fabianki – okręg wyborczy nr 130. Miejsce głosowania –
sala narad Urzędu Gminy Fabianki.

