I N F O R M A C J A
o

pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie od 29 stycznia do 19 lutego 2019 r.

Panie Przewodniczący, Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy w okresie od czasu odbywania
ostatniej sesji, tj. od dnia 29 stycznia 2019 r. do dziś.
Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego
sprawozdania wydałam 5 zarządzeń.
- Wykonując uchwałę budżetową na rok 2019 oraz realizując przepisy ustawy
o finansach publicznych w drodze zarządzenia Nr 7/2019 z dnia 29 stycznia
2019 r. przekazałam jednostkom organizacyjnym gminy informacje o ostatecznych
wielkościach planów finansowych na rok 2019.
Ponadto upoważniłam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, tj. :
a) Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grzegorzewie,
b) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie,
c) oraz Państwa dyrektorów szkół
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Upoważnienia powyższe przekazałam zarządzeniem Nr 9/2019 z dnia 4 lutego br.
- Uprzejmie informuję, że 9 lutego 2019 r. zarządzeniem Nr 10/2019 ogłosiłam
otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy
Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej
oraz

kultury,

sztuki,

ochrony

dóbr

kultury

i

dziedzictwa

narodowego.

Przypominam, że zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Programem współpracy
Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
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prowadzącymi

działalność

pożytku

na 2019 rok na realizację zadań

-

publicznego

oraz

uchwałą

budżetową

z zakresu kultury fizycznej przeznaczona

została kwota 79.000 zł, - w dziedzinie pomocy społecznej, tj. na organizację
zbiórek żywności

– 5.000 zł oraz w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dóbr

dziedzictwa narodowego - 3.000 zł.

Łącznie na realizację wymienionych zadań

przeznaczamy kwotę 87.000 zł.
Termin składania ofert konkursowych upływa 28 lutego br. o godz. 15.30.
Kolejnym etapem konkursu będzie powołanie Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowania złożonych ofert. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni
od ostatniego dnia składania ofert, a więc najpóźniej do 14 marca 2019 r.
Zapewniam, że na pewno konkurs zostanie rozstrzygnięty przed terminem
rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w piłce nożnej.
Kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły spraw oświatowych.
I tak :
- Realizując obowiązek nałożony ustawą – Prawo oświatowe, zarządzeniem
Nr 8/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. ustaliłam terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny
2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Grzegorzew.
Zarządzenie to w sposób szczegółowy określa kolejne etapy rekrutacji i terminy ich
przeprowadzania.
- Na podstawie zarządzenia Nr 6/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. powołana została
Komisja Inwentaryzacyjna oraz przeprowadzona została inwentaryzacja zdawczoodbiorcza w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii.
Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji zaistniała w związku z powrotem
do pracy, po rocznej przerwie, Pani Iwony Ziętek – Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii. Pani Dyrektor od 12 lutego 2018 r.
do 31 stycznia 2019 r przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia.
Serdecznie Panią Dyrektor witamy.
Bardzo dziękujmy Panu Sławomirowi Malesza, który w czasie nieobecności Pani
Dyrektor Ziętek pełnił obowiązki Dyrektora Szkoły w Bylicach-Kolonii.
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Dziękujemy za odpowiedzialne i pełne zaangażowania kierowanie pracą szkoły,
która w czasie pełnienia przez Pana Sławomira Maleszę obowiązków dyrektora,
funkcjonowała sprawnie i bez zakłóceń.
Będąc przy tematach oświatowych uprzejmie informuję, że w związku z ukazaniem
się 8 lutego 2019 r. w dzienniku ustaw rozporządzenia w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, przystępujemy
do naliczania 5% podwyżek dla nauczycieli naszych szkół.
Samorządy mają obowiązek wypłacić podwyżkę nie później niż w trzy miesiące
po

ogłoszeniu

ustawy

budżetowej

z

wyrównaniem

od

1

stycznia.

Na wrzesień planowana jest druga w tym roku podwyżka płac dla nauczycieli.
Szanowni Państwo, Państwo Radni
Zawsze zapewniam Wysoką Radę, że podejmujemy wszelkie możliwe kroki
i działania

celem pozyskania na realizowane zadania jak największej puli

zewnętrznych środków finansowych i wsparcia naszego budżetu pieniędzmi
pozabudżetowymi.
Na tego typu działaniach i przygotowaniach wniosków o udzielenie dofinansowania
koncentrowała się nasza praca w ostatnich tygodniach.
Przygotowujemy wnioski aplikacyjne w ramach uruchomionych z początkiem roku
programów pomocowych, tj. :
- w ramach konkursu „ Pięknieje Wielkopolska Wieś ” składamy wniosek
o dofinansowanie dwóch projektów.
- W ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019
przygotowujemy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie
na wykonanie strefy sportowo-rekreacyjnej, którą planujemy na placu przy
przedszkolu w Grzegorzewie,
- W ramach programu „ Szatnia na medal ” składamy wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Sportu i Turystyki
na remont zaplecza szatniowo-magazynowego wraz z wykonaniem podjazdów
dla osób niepełnosprawnych w budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie.
Zgodnie z zasadami programu dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów
całkowitych zadania.
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W ramach prac planujemy wykonać remont posadzki i sufitu w dużej sali,
docieplenie elewacji budynku i wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych
oraz opaski wokół budynku.
Wartość kosztorysowa planowanych prac to kwota 88.843,99 zł.
Nabór wniosków upływa 8 marca br.

Uprzejmie informuję, że gmina nasza otrzymała już pierwsze w tym roku
wsparcie finansowe. Nasz wniosek o udzielenie dofinansowania na funkcjonowanie
Klubu Seniora w Grzegorzewie został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymaliśmy na ten
cel dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Senior + w kwocie 25.396 zł.
Środki finansowe, zgodnie ze złożonym wnioskiem, przeznaczymy na organizację
spotkań międzypokoleniowych, usługi edukacyjne, kulturalno-oświatowe, zajęcia
aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne aktywizujące społecznie i terapii
zajęciowej
Otrzymane z ministerstwa dofinansowanie stanowi 40% całkowitych kosztów
zadania. Z naszego budżetu przeznaczamy na ten cel 38.094 zł. Z środków
własnych finansujemy koszty zatrudnienia osoby prowadzącej Klub Seniora
oraz usługi rehabilitacyjne.

Szanowni Państwo,
- Trwa procedura

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Grzegorzew. Na ostatniej sesji szczegółowo przedstawiliśmy kwestie uzyskania
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów kl. III
o powierzchnię na cele nierolnicze. Pismem z 27 listopada 2018 r. Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiadomił nas o przedłużeniu postępowania i wydaniu
opinii do końca lutego 2019 r.,

jednak pismem z dnia 4 lutego 2019 r.

Ministerstwo ponownie poprosiło o uzupełnienie naszego wniosku w zakresie
wskazania wszystkich gruntów klasy I-III oraz V—VI we wnioskowanych obrębach
i oddzielnie dla całej gminy, które w drodze poprzednich procedur planistycznych
zostały już przeznaczone na cele nierolnicze oraz jaka część z tych gruntów została
już zagospodarowana tj.

faktycznie wyłączona z produkcji rolnej.

Termin

poprzednich procedur obejmuje lata 60-te bądź jeszcze wcześniejsze.
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- Trwają prace związane z budową ulic Piaskowej i Słonecznej w Barłogach.
- W dniu 12 lutego 2019r. odbyła się wizja lokalna w terenie wraz z pracownikami
Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Tematem odbytych wizji było odwodnienie ulicy
Warszawskiej w Grzegorzewie oraz zalegająca woda deszczowa na poboczu drogi
Powiatowej w Boguszyńcu. Podczas tych czynności zostały przekazane zdjęcia,
filmy przedstawiające problematykę sytuacji.

O

sposobie

rozwiązania tych

problemów poinformujemy Wysoką Radę.
- 15 lutego br. odbyło się spotkanie z pracownikiem ds. zarządzania ruchem
na drogach publicznych Starostwa Powiatowego w Kole. Spotkanie dotyczyło
dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulicy
Toruńskiej – Warszawskiej - Kolskiej

w Grzegorzewie oraz skrzyżowania

w Barłogach koło Kościoła Parafialnego.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania – zapytanie o ocenę - wyłoniliśmy
wykonawcę na dostawę wiaty autobusowej do miejscowości Boguszyniec (Budy).
W chwili obecnej jest przygotowywana umowa.
Koszt tego zadania wyniesie 5.535 zł brutto
- Przystąpiliśmy do wiosennych prac porządkowych przy drogach gminnych. Prace
wykonują Druhowie Jednostki OSP w Grzegorzewie.
- Jesteśmy w trakcie odbywania zebrań sprawozdawczych w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych. Za nami zebrania w trzech jednostkach.
W najbliższą sobotę, 23 lutego spotkają się Druhowie Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ponętowie Dolnym. Jak już informowałam cykl zebrań zakończymy
23 marca zebraniem sprawozdawczym w Jednostce OSP Tarnówka.
- 7 lutego br. wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem
Sosnowskim spotkałam się z Sołtysami z terenu gminy.
Wspólnie z Państwem sołtysami ustaliliśmy Harmonogram zebrań wiejskich
dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
Harmonogram ten został Państwu Radnym przesłany pocztą mailową.
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Zebrania wyborcze organów sołectw rozpoczniemy 20 marca 2019 r. zebraniem
wiejskim

w

Zabłociu,

a

zakończymy

24

kwietnia

zebraniem

wyborczym

w Ponętowie Dolnym.
W trakcie spotkania z Państwem Sołtysami podsumowaliśmy mijającą kadencję
organów sołectwa, omówiliśmy zadania planowane do wykonania w ramach
funduszu sołeckiego.
Państwo sołtysi przedstawili także bieżące problemy występujące w sołectwach.

Szanowni Państwo, Państwo Radni,
10 lutego 2019 roku na Hali Sportowej w Grzegorzewie odbył się Turniej Piłki
Nożnej

Sołectw

o

Puchar

Wójta

Gminy

Grzegorzew.

W zawodach wzięło udział 7 drużyn z terenu Gminy Grzegorzew:
1. Barłogi
2. Bylice oraz Bylice-Kolonia
3. Grzegorzew
4. Kiełczewek-Boguszyniec
5. Ponętów Dolny
6. Tarnówka
7. Zabłocie
w

dwóch

kategoriach

wiekowych

:

Juniorzy

oraz

Seniorzy.

W kategorii juniorów zwyciężyła drużyna z Grzegorzewa, natomiast drugie
miejsce zajęła drużyna z Bylic-Kolonii. Trzecie miejsce przypadło drużynie
z

Tarnówki.

W kategorii seniorów, po bardzo emocjonującym finale, do którego rozstrzygnięcia
niezbędna

była

seria

rzutów

karnych,

zwyciężyła

drużyna

Ponętowa

Dolnego, natomiast drugie miejsce zajęła drużyna z Grzegorzewa.
Na

trzecim

Wręczono

miejscu

również

uplasował

nagrody

się

indywidualne

oraz najlepszych bramkarzy w obu kategoriach.

Kiełczewek
dla

-

najlepszych

Boguszyniec.
zawodników

W kategorii junior najlepszym

zawodnikiem został wybrany Szymon Szafrański z drużyny Grzegorzewa natomiast
najlepszym

bramkarzem

został

Kacper

Ciennik

z

Bylic-Kolonii.

W kategorii seniorów wyróżnienie dla najlepszego zawodnika zostało przyznane
Kamilowi Szurgotowi z drużyny Ponętowa Dolnego, natomiast jako najlepszy
bramkarz wyróżniony został Artur Kornaga z Grzegorzewa.
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Bardzo dziękuję Panu Albertowi Sosnowskiemu i Panu Andrzejowi
Sobańskiemu za zorganizowanie i przeprowadzeniu turnieju. Gratuluję pomysłu.
Było to naprawdę udane sportowe wydarzenie, w które wspaniale włączyli się nasi
mieszkańcy.
Bardzo

dziękujemy

wszystkim

uczestnikom

Turnieju

i

gratulujemy

sportowej rywalizacji. Dziękujemy Państwu Sołtysom oraz licznie zgromadzonej
publiczności za doping i wspieranie swoich drużyn.
Bardzo cieszymy się, że na naszej hali sportowej W minioną sobotę,
zakończył się turniej „ Grzegorzewskiej Ligii Halowej ”.
Liga wystartowała w listopadzie 2018 r.. Udział w turnieju brało 14 drużyn.
Zawodnicy biorący udział w turnieju to mieszkańcy naszej gminy, jak również
Gminy Koło i Gminy Olszówka. Liga odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych:
juniorów i seniorów. W kategorii Seniorzy wygrała drużyna „ Dzieci Romana”,
w kategorii juniorów drużyna „ Dziki Dzika ”.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkich uczestnikom turnieju, a Panom
Sobańskiemu i Sosnowskiemu dziękujemy za zorganizowanie turnieju.
Bardzo cieszymy się, że na naszej hali sportowej dużo się dzieje,
że korzystają z niej nasi mieszkańcy.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i całej społeczności szkolnej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii za zaproszenie na uroczystość
pasowania na ucznia klasy pierwszej, która odbyła 6 lutego br.
Było to bardzo miłe spotkanie. Uczestniczyłam w nim wspólnie z Panem
Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Sosnowskim. Dziękujemy za serdeczne
przyjęcie, a dzieciom pasowanym na uczniów życzymy, aby szkoła była dla nich
przyjaznym miejscem, gdzie rozwijać będą swoje talenty i pasje.
Podziękowania

kieruję

do

Radnej

Pani

Moniki

Borowskiej

–

Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, która reprezentowała
nasz samorząd na spotkaniu promującym książkę autorstwa mieszkańca naszej
gminy Pana Władysława Zieleśkiewicza pt. „ 100 lat polskiej piłki ręcznej 1918 –
2018” będącej zbiorem informacji o początkach i rozwoju piłki ręcznej w naszym
kraju.
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Spotkanie z czytelnikami odbyło się 8 lutego w Bibliotece Powiatowej i Miejskiej
w Kole.
Mam nadzieję, że na jednej z najbliższych sesji będziemy mieli okazję do osobistego
złożenia Panu Władysławowi Zieleśkiewiczowi gratulacji z racji wydania kolejnej
już, wysoko ocenianej, publikacji z dziedziny historii polskiego sportu.

Szanowni Państwo,
12 lutego br. wzięłam udział w uroczystościach powiatowych z okazji
100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.
Publiczne Służby Zatrudnienia powołane zostały do życia dekretem z dnia
27 stycznia 1919 r. podpisanym przez Naczelnika Państwa Marszałka, który
nakazywał utworzenie państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad
wychodźcami.
W imieniu naszego samorządu, z okazji tak doniosłego Jubileuszu, złożyłam
na ręce Pani Marioli Sobczak Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole
oraz wszystkich pracowników urzędu pracy gratulacje i wyrazy uznania za rzetelną
pracę na rzecz promocji zatrudnia oraz kreowanie wysokich standardów usług
na rynku pracy. Raz jeszcze gratulujemy.
Dziękuję
Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak

Grzegorzew, 19 lutego 2019 r.
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