INFORMACJA Nr 4
Z BIEśĄCEJ DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
w okresie międzysesyjnym od 01.05.2015 r. do 15.06.2015 r.
1. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 24.04.2015 r. uchwalił
Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2016 . Dzięki naszym
staraniom w powyŜszym programie została ujęta nasza inwestycja pn. „ Budowa Sali
Gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Szpetalu
Górnym z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie całkowitej
1.396,00 tys. zł . W roku 2015 – 196 tys. zł, a w 2016 r. – 700 tys. zł, a w 2017 – 500 tys. zł.
Przygotowaliśmy juŜ wniosek o dofinansowanie powyŜszego zadania. Elektroniczna wersja
wniosku została przesłana do Ministerstwa Sportu i Turystyki 20 maja br., a wersja
drukowana – po uzyskaniu pozytywnej opinii Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego – została przesłana do Ministerstwa 28 maja br. Wartość zadania wynosi
4 387 200 zł, z czego 1 396 000 zł stanowić będzie wspomniana wyŜej dotacja z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. W dniu 08.05.2015 r. zostało zorganizowane w sali Publicznego Gimnazjum w
Fabiankach spotkanie z sołtysami i członkami Rad Sołeckich wszystkich sołectw Gminy
Fabianki. Spotkanie poświęcone było omówieniu zagroŜeń związanych z budową elektrowni
wiatrowych i masztów telefonii komórkowej. Przedstawiono takŜe alternatywne rozwiązania
dotyczące źródeł energii odnawialnej jakimi są ogniwa fotowoltaiczne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. W dniach 8, 13 i 18 maja zorganizowaliśmy warsztaty konsultacyjne z udziałem
mieszkańców Gminy Fabianki dotyczące budowy PZU Trasy Zdrowia nad Jeziorem
Chełmica. W warsztatach uczestniczyła moderator ze strony organizatora konkursu PZU
Trasy Zdrowia Edycja 2015 Adriana Sałak. W trakcie warsztatów zapoznano mieszkańców z
załoŜeniami projektu, określono ostateczny przebieg trasy zdrowia i lokalizację urządzeń
treningowych oraz wypracowano plan animacji, jaki będzie realizowany na trasie.
Organizacja warsztatów i zaproponowany plan animacji uzyskały bardzo wysoką ocenę i
wpłynęły decydująco na wybór projektu trasy zdrowia w Gminie Fabianki do realizacji.
Fabianki znalazły się w gronie 30 zwycięskich gmin z całej Polski (3 gminy z
województwa kujawsko-pomorskiego) na ponad 130 zgłoszonych w tym roku projektów.
Nad Jeziorem Chełmica powstanie PZU Trasa Zdrowia o wartości 33 tys. zł sfinansowana
przez PZU. Do Gminy trafi teŜ grant na realizację działań animacyjnych dla dzieci,
młodzieŜy, sportowców i innych grup mieszkańców. Jako jedna z 10 gmin, Gmina Fabianki
otrzymała grant w najwyŜszej wysokości 5 tys. zł.
Obecnie juŜ dokonaliśmy zgłoszenia zamiaru budowy PZU Trasy Zdrowia do Starostwa
Powiatowego tj. montaŜ instalacji plenerowych, ścieŜki edukacyjnej nad jeziorem Chełmica.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi
załącznikami zadania pn. „Przebudowa przepustu wraz z przejazdem przez drogę gminną nr
190281C w Szpetalu Górnym w km 1+383”. Zadanie o wartości 400.000 zł otrzymało

promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie ze środków na
usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych (320.000
zł). Wniosek o dofinansowanie zostanie złoŜony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do 15
lipca 2015 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 11 maja br. uczestniczyliśmy w spotkaniu u Prezydenta Miasta Włocławek poświęconym
omówieniu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla Miasta
Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie”. Podczas spotkania omówiony
został stan prac nad strategią rozwoju OSI Włocławek i dalszy ich harmonogram.
Poinformowano teŜ o wystąpieniu z OSI Włocławek dwóch gmin: Bobrowniki i Dobrzyń n.
Wisłą, co powoduje konieczność wprowadzenia znaczących zmian do juŜ opracowanych
dokumentów , co przedłuŜy proces przygotowania strategii. Propozycje projektów gmin do
umieszczenia w strategii OSI Włocławek zostały przekazane przez Urząd Miasta Włocławek
do weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Natomiast 9-10 czerwca – uczestniczyliśmy w Warsztatach Zarządzania Strategicznego w
partnerstwie międzygminnym zorganizowanych przez Związek Miast Polskich w Urzędzie
Miasta we Włocławku. Warsztaty dotyczyły analizy sytuacji obszaru funkcjonalnego Miasta
Włocławek w kontekście praktycznych moŜliwości współfinansowania programów rozwoju
przez samorządy oraz wpływu planowanych programów rozwoju na sytuację finansową
samorządów OSI Włocławek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. 2 czerwca – braliśmy udział w konferencji pn. „Jakość kapitału społecznego jako podstawa
działań aktywizacyjnych na wsi kujawsko-pomorskiej” w Urzędzie Marszałkowskim w
Toruniu. Na spotkaniu omówiono moŜliwości pozyskiwania środków unijnych z nowego
okresu programowania na realizację projektów na obszarach wiejskich (Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020, instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność).
Zaprezentowano teŜ orientacyjny harmonogram przygotowania i wyboru lokalnych strategii
rozwoju, które będą przygotowywane przez lokalne grupy działania z województwa
kujawsko-pomorskiego.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. 3 czerwca - odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla instytucji
kultury” zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający
przy Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku. Podczas spotkania
przedstawiono moŜliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich 20142020 projektów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Infrastruktura i
Środowisko oraz inicjatyw unijnych .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. 6 czerwca – wzięliśmy udział w konferencji podsumowującej działalność Lokalnej Grupy
Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu. Podczas konferencji odbyła się prezentacja
projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013 w ramach osi LEADER wdraŜanej
przez LGD Dorzecza Zgłowiączki na obszarze powiatu włocławskiego, w tym projektów
Gminy Fabianki.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.
9 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Poprawa jakości
świadczonych usług transportu publicznego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Sp. z o.o. we Włocławku poprzez zakup nowych autobusów” we Włocławku. W trakcie
konferencji poruszyłem temat przywrócenia realizacji transportu publicznego na terenie
gminy Fabianki. Wstępnie jesteśmy umówieni na robocze spotkanie z Prezesem spółki. Cieszy
mnie fakt, Ŝe nie będzie brany pod uwagę do kalkulacji rentowności - koszt wozokilometra,
który na dzień dzisiejszy wynosi około 7 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Został rozstrzygnięty przetarg na: „Dostawę oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i
SP Cyprianka, zakup etyliny, oleju napędowego dla Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Policji ,
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Szkół z
terenu gminy Fabianki”
UZUPEŁNIENIE – Część I zamówienia – dostawa oleju opałowego PETROKAN POLSKA,
GRUPA PETROKAN, Stary Brześć 1, 87-880 Brześć Kujawski . Część II zamówienia –
dostawa etyliny i oleju napędowego Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe
„Jaworski” sp. z o.o. Szpetal Górny, ul. Włocławska 44 87-811 Fabianki.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Ogłoszony został przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów - w II półroczu 2015 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Podpisano umowę z wykonawcą zadania – „Rekultywacja składowiska odpadów innych
niŜ niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wilczeniec Fabiański gmina Fabianki” Wykonawca - Zakład Budowlany „MELBUD” ul. Włocławska 23a, 87-617 Bobrowniki.
Wartość umowna zadania wynosi – 368.276,23 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Do Starostwa Powiatowego we Włocławku zgłosiliśmy zamiar przebudowy drogi Bogucin
- osiedle.
Wystąpiliśmy takŜe o wydanie pozwolenia na następujące zadania:
− Budowa sieci wodociągowej w Szpetalu Górnym ul. Wspólna,
− Przebudowa przepustu wraz z przejazdem przez drogę gminną w Szpetalu Górnym ul. Polna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Dzięki naszym staraniom udało się rozszerzyć następujące zadania :
- „ Rewitalizacja parku w Szpetalu Górnym II etap” o drogę dojazdową od ul. Lipowej o
długości 137 mb oraz zagospodarowanie terenu wzdłuŜ ulicy Lipowej,
- „Zabezpieczenie nurtu rzeki Chełmiczki na terenie gminy Fabianki” o konserwację rzeczki
Chełmiczki o dł. 300 mb polegającej na oczyszczeniu dna, skarp i wzmocnieniu brzegów
kiszką faszynową.
Urząd Marszałkowski jest w trakcie przygotowywania odpowiednich Aneksów do Umów.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Wykonano monitoring wizyjny na terenie parku w Szpetalu Górnym przez Zakład
Usługowo-Handlowy „M.C.M.” Bogucin 57D, 87-811 Fabianki.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Podpisano umowę z Powiatem Włocławskim w sprawie dotacji na zadanie „Remont
drogi powiatowej nr. 2737C Cyprianka – Wielgie od km. 0+030 do km 0+565” kwota po
stronie Gminy 20.000, 00 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. W dniu 28.05.2015 r. podpisano umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
- „DemontaŜ, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”, (dotacja) kwota:
19.187,28 zł
- “Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów“ na kwotę 10.000 zł.
Nasadzenia wykonano w Chełmicy Małej przy świetlicy wiejskiej, w Szpetalu Górnym
w pasie drogi gminnej ul. Sosnowa, przy Urzędzie Gminy, Szkole w Fabiankach oraz
przy alei spacerowej w kierunku jeziora w Chełmicy – Cukrowni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Został złoŜony i jest w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski wniosek o
płatność na dofinasowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości
Szpetal Górny”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. W miesiącu maju Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach
realizacji projektu „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na
rok 2014” wybudowało 10 miejsc ogniskowych na terenie gmin Stowarzyszenia, w tym
równieŜ na terenie Gminy Fabianki. KaŜde miejsce ogniskowe składa się z wymurowanego
paleniska, 12 ławek z koszy gabionowych, stojaka dla rowerów oraz tablicy informacyjnej,
plac pod miejscem został wysypany kruszywem. W naszej gminie miejsce ogniskowe
zlokalizowane jest w pobliŜu stadionu sportowego w Chełmicy-Cukrowni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Zakład Gospodarki Komunalnej jest w trakcie realizacji zadania „ Przebudowa drogi
gminnej w Fabiankach na działkach 214/7, 217/11, 331/3 „ - fundusz sołecki- nawierzchnia z
kostki betonowej typu polbruk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. W dniu 11.06.2015 r. został ogłoszony przetarg na budowę przepustu w Szpetalu
Górnym.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22. W dniu 18.05.2015 r. odbyłem drugie spotkanie z Panią Grudowską w sprawie przejścia
w Szpetalu Górnym. Spotkanie było bardzo owocne. Obecnie jesteśmy na etapie wydzielania
przez geodetę alejki z gruntów Pani Grudowskiej.
23. W miesiącu maju odbyłem ponownie spotkanie z kierownikiem Regionalnego Biura
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Włocławku w sprawie utrzymania
technicznego drogi krajowej tj. cięcia poboczy, remontów przepustów, poprawienia
nawierzchni drogi, remontu chodników oraz oświetlenia drogi.
Drugie spotkanie odbyło się juŜ na naszym terenie w obecności kierownika Regionalnego
Biura oraz dyrektora Pana Przemysława Antoniaka z Bydgoszczy. Efektem wizji lokalnej
jest remont chodnika i rowu chłonnego na odcinku około 800 m - Cyprianka – Fabianki.
Uzgodniliśmy takŜe pewien scenariusz dotyczący oświetlenia i budowy chodnika przy
drodze krajowej.

24. Odbyłem spotkania z Wójtami gmin Bobrowniki i Lipno w sprawie poprawy
zaopatrzenia mieszkańców gminy Fabianki w wodę.
Zawarłem takŜe wstępne porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem WodnoKanalizacyjnym we Włocławku dotyczące zaopatrzenia nas w wodę w miejscowości Szpetal
Górny.
25. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo technicznej zadania „
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym. Obecnie istniejąca stacja wody
została zaprojektowana na maksymalną wydajność godzinową 90 m3/h. W
zmodernizowanym układzie wydajność zostanie zwiększona do 240 m3/h.
W ramach zadania zakłada się m.in. :
- budowę hali technologicznej z zapleczem socjalnym,
- zaprojektowanie technologii uzdatniania wody,
- budowę dwóch nowych zbiorników retencyjnych,
- wykonanie nowych sieci międzyobiektowych,
- wykonanie wytycznych sterowania procesem pracy stacji czyli tzw. pełna automatyka.
UZUPEŁNIENIE –
Wykonanie dokumentacji - SEWTECH s.c.
Grocholin 38, 89-240 Kcynia
26. Odbyłem równieŜ spotkanie z posłem Zbigniewem Sosnowskim w sprawie ujęcia
przebudowy drogi krajowej jako zadania do realizacji w jak najbliŜszej perspektywie, a takŜe
innych sprawach dotyczących naszego samorządu.
Drugie spotkanie odbyło się na terenie naszego Urzędu Pan poseł przyjął takŜe naszych
mieszkańców.
27. 05.06.2015 r. odbyłem kolejne spotkanie na terenie gminy z projektantami które było
poświęcone omówieniu koncepcji projektowania kanalizacji w miejscowości Szpetal Górny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

