INFORMACJA Nr 5
Z BIEśĄCEJ DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
w okresie międzysesyjnym od 16.06.2015 r. do 09.07.2015 r.
1. Podpisane zostały umowy 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”
– 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------2. W dniu 16 czerwca 2015 r. został podpisany
Aneks z
Urzędem
Marszałkowskim na rozszerzenie zadania p.n: „ Rewitalizacja parku w
Szpetalu Górnym II etap” o drogę dojazdową od ul. Lipowej o długości 137
mb. Zwiększenie o 127.728,40 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane. Został
takŜe złoŜony wniosek o płatność.
3. Podpisano w dniu 19 czerwca 2015 r. Aneks z Urzędem Marszałkowskim na
rozszerzenie zadania p.n: „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.
Zwiększenie o 108.450,77 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane. Został
złoŜony wniosek o płatność.
4. Została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie
przebudowy drogi Chełmica Mała – Świątkowizna. Dofinansowanie zostało
przyznane na odcinek - 850 m.
Kwota dofinansowanie – 148.750,00 zł, lecz nie więcej niŜ 50% wartości robót.
Dofinansowanie pochodzi ze środków budŜetu województwa pochodzących z
tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej (dawny fogr).
5. Rozstrzygnięty został przetarg na zadanie: „Przebudowa przepustu wraz z
przejazdem przez drogę gminną nr 190281C w Szpetalu Górnym w km 1+383”.
Na dzień 10.07.2015 r. zaplanowane zostało podpisanie umowy.

6. Zostały rozliczone dwa wnioski o płatność na następujące zadania:
- Zakup wyposaŜenia do świetlicy wiejskiej w Fabiankach,
- Zakup wyposaŜenia do siłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w
Cypriance.
Wpłynęło dofinansowanie.
7. Podjęte zostały działania w zakresie dalszej kontynuacji nieodpłatnego
poradnictwa i informacji prawnej dla mieszkańców naszej gminy. Obecnie
trwają prace nad przyjęciem Planu rozwoju nieodpłatnego poradnictwa
oraz informacji prawnej i obywatelskiej w latach 2015 -2017.
8. Otrzymaliśmy w dniu 29.06.2015 r. promesę udzielenia poŜyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu z przeznaczeniem na zakup średniego pojazdu poŜarniczego dla OSP
Lisek. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone na listę zadań do dofinansowania
w 2015 roku. Została wstępnie zabezpieczona kwota poŜyczki w wysokości
do 80.000 zł . Promesa jest waŜna do dnia 30.09.2015 r.
9. 19 czerwca 2015 r. został złoŜony wniosek o utworzenie Pracowni Orange w
budynku Szkoły Podstawowej w Cypriance. W konkursie ogłoszonym przez
Fundację Orange moŜna uzyskać bezpłatne odremontowanie i wyposaŜenie
świetlicy multimedialnej oraz 2-letni bezpłatny dostęp do Internetu. Ze świetlicy
będą mogli korzystać bezpłatnie mieszkańcy gminy, zwłaszcza dzieci i
młodzieŜ. W ramach wniosku zaplanowano szereg zajęć edukacyjnych i
zabawowych w świetlicy. Wniosek złoŜony przez Gminę Fabianki uzyskał
pozytywną ocenę formalną (2 lipca) i przeszedł do kolejnego etapu konkursu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------10. 23 czerwca – zostało wydane zlecenie dla Fundacji V4Sport na wykonanie
PZU Trasy Zdrowia w Chełmicy DuŜej. Nad Jeziorem Chełmica powstania PZU
Trasa Zdrowia o wartości 33 tys. zł sfinansowana przez PZU. Do Gminy
Fabianki trafi teŜ grant 5 tys. zł na realizację działań animacyjnych dla dzieci,
młodzieŜy, sportowców i innych grup mieszkańców.
-----------------------------------------------------------------------------------------------11. 24 czerwca – przedstawiciele Urzędu Gminy Fabianki brali udział w
konferencji pn. „Zamiana Programu ochrony powietrza dla 15 stref
województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych
benzo(a)pirenu” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------12. W dniu 27.06.2015 r. odbył się Gminny Piknik w Chełmicy – Cukrowni.
W przedsięwzięciu wzięły udział wszystkie szkoły z terenu gminy Fabianki
oraz Prywatnego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” z Fabianek, które uświetniły
część artystyczną pikniku. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim
dyrektorom szkół, gronu pedagogicznemu i innym zaangaŜowanym osobom za
pracę i wniesiony trud w jego przygotowanie. Podziękowanie kieruję do
społeczności uczniowskiej za wspaniałe róŜnorodne występy. Były wiersze,
skecze, solowe i grupowe występy wokalne i taneczne, widowiska oraz występ
zespołu muzycznego. Dziękuję za całą oprawę, kolorowe stroje, a przede
wszystkim za energię, radość i uśmiech kierowany ze sceny przez naszych
młodych utalentowanych wykonawców.
Szczególne podziękowania kieruję takŜe do sołtysów naszej gminy.
Chciałbym bardzo podziękować sołtysom za zorganizowanie słodkiego
poczęstunku dla uczestników pikniku. Dziękuję za dostarczone ciasta i inne
słodkości. I tutaj naleŜą się szczególne podziękowania dla tych wszystkich pań,(
a być moŜe i panów), które poświęciły swój czas, pracę i własny wkład
finansowy w przygotowanie słodkich pyszności. Jeszcze raz wszystkim bardzo
dziękuję.
--------------------------------------------------------------------------------------------13. 30 czerwca – przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w
ramach konsultacji społecznych uwagi i opinie do projektu Szczegółowego
Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, który jest kluczowym dokumentem
wdroŜeniowym dla RPO WK-P określającym ramowe zasady i warunki
dofinansowania projektów z funduszy europejskich.
-----------------------------------------------------------------------------------------------14. 30 czerwca – zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
w ramach konsultacji społecznych, uwagi do projektu „Wojewódzkich
wytycznych dla realizacji dróg rowerowych” wraz z propozycją dróg
rowerowych planowanych do budowy w Gminie Fabianki. Wytyczne wraz z
listą projektów będą podstawą do stworzenia ujednoliconej sieci dróg
rowerowych w województwie budowanych wg określonych standardów
technicznych. Zgodność z nimi moŜe stać się kryterium oceny wniosków o
dofinansowanie budowy dróg rowerowych z RPO WK-P, Drogowej Inicjatywy
Samorządowej (Dis) i innych źródeł zewnętrznych.

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 otrzymało promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na
dofinansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w
wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Uzyskane zostały wymagane
prawem pozwolenia (decyzja wodnoprawna, decyzja o pozwoleniu na budowę),
przeprowadzony został przetarg nieograniczony, w którym wybrano wykonawcę
zadania. Wniosek o dofinansowanie zostanie złoŜony do Wojewody KujawskoPomorskiego do 15 lipca 2015 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------15. Kujawskie Stowarzyszenie Gospodarcze na zlecenie Gminy rozpoczęło
pracę nad przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Fabianki. Dokument ten jest niezbędny przy pozyskiwaniu środków
europejskich z nowej perspektywy finansowej na inwestycje takie jak:
- termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- budowa tras rowerowych,
- instalacja odnawialnych źródeł energii.
16. 23.06.2015 r. odbyło się spotkanie z moim udziałem w Starostwie
Powiatowym we Włocławku, które
dotyczyło opracowania wspólnego
stanowiska Rady Powiatu, Wójtów, Burmistrzów Miast i Gmin powiatu
włocławskiego i wystosowania apelu do Pani Premier i Prezesa Rady Ministrów
w sprawie nieodwracalnych skutków długotrwałej suszy w powiecie
włocławskim o udzielenie szeroko pojętej pomocy wszystkim gospodarstwom
rolnym dotkniętym tegoroczną klęską suszy.
------------------------------------------------------------------------------------------------17. W dniu 03.07.2015 r. zorganizowałem spotkanie z urbanistami, którzy
pracują nad
uaktualnieniem Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Fabianki. Obecnie prace dobiegają
końca i planujemy przekazać jeszcze w miesiącu lipcu opracowany projekt do
akceptacji i zaopiniowania Urzędowi Marszałkowskiemu.

