
Sprawozdanie z działalności Wójta 
Gminy Książki 

za okres 
28.03.2019r.- 09.05.2019r.

Krzysztof Zieliński



• 01.04.2019 r.
Konkurs Gminny Młodzież
Zapobiega Pożarom
Kacper Wiśniewski - I grupa,
Wojciech Ziernik - II grupa

• 2.04.2019 r.
Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej w Książkach.

• 3-5.04.2019 r. 
Kongres Młodego Samorządu
Duszniki Zdrój.



Stowarzyszenie Młodego 
Samorządu



• 09.04.2019 r. 
Spotkanie w sprawie Aplikacji BLISKO

• 11.04.2019 r. 
- konkurs Kulinarny na Wielkanocny Żurek-
- podpisane umowy na 
doposażenie świetlic 
wart. całkow. 50 000 zł 

dofin. 31 815zł

12.04.2019 r.
Akt notarialny na działkę w Książkach w ramach przetargu 

nieograniczonego



15.04.2019 r. 
-spotkanie z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego; 

16.04.2019 r. 
-spotkanie z sołtysami: dożynki, zakup kamienia, 
równiarka, sprawy bieżące;
-spotkanie w sprawie oświetlenia ulicznego.

18.04.2019 r.
- podpisanie umowy na remont 
GOK
GREENSPIN Sp. z o.o. z Torunia
177 117,20 zł z czego 
113 624,00 dofinansowania z UM



24.04.2019 r. 
-spotkanie w sprawie zaprojektowania 
zaplecza sportowego przy szkole.

26.04.2019 r.
- spotkanie z projektantem drogi 
Zaskocz – Jaworze i ul. Bankowej.



27.04.2019 r.
- ćwiczenia gminne OSP na kościele 
w Książkach
- powiatowy konkurs 
bezpieczeństwo w  ruchu drogowym 
Naszą szkołę reprezentowali: Artur 
Kowalkowski, Filip Krajczewski oraz 
Michał Kesler. 
Uczniów przygotowywała Pani 
Katarzyna Zielińska





02.05.2019 r.
- spotkanie z Starostą Wąbrzeskim.

03.05.2019r.

- akademia z okazji Konstytucji 3 maja    
GOK;

- obchody w Wąbrzeźnie.

04.05.2019r.

- Przekazanie samochodu 
pożarniczego OSP Wąbrzeźno



06.05.2019 r.

- spotkanie w sprawie zajęć terapii sensorycznej

- spotkanie RDOŚ Bydgoszcz z p. dyrektor

07.05.2019 r.

- komisje wspólne Rady Gminy

wprowadzono zmiany do budżetu – 4   razy



Opracowanie i złożenie wniosków 
o dofinansowanie: 
- przebudowa drogi Blizno;
- przebudowa drogi Blizienko;
- przebudowa drogi Osieczek – Nieżywięć;
- wniosek na doposażenie stołówki wkład 
własny 20 tys., dofinansowanie 80 tys.;
- wniosek „Aktywna Tablica” wkład własny 
3500, dofinansowanie 14000;
- wniosek zakup sadzonek kwiatów 6400;
- pomoc przy napisaniu wniosków dla OSP
łączny koszt dofinansowania 11 000;



W dniu  29.04.2019 r. wpłynął 
wniosek 

p. Elżbiety Kępińskiej – Skarbnika 

o przejście na emeryturę 
z dniem 29.07.2019 r.  



Trwają prace nad przygotowaniem

„Raportu o stanie gminy” 

zostanie on przekazany Państwu do 
końca maja br.



Umiem Pływać 2019

Zakończył się I etap programu powszechnej 
nauki pływania „Umiem pływać 2019”  dla 

uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej w 
Książkach.  Zajęcia odbywały się w okresie od 
18 lutego do 29 kwietnia 2019 r.  W zajęciach 
udział wzięła jedna piętnastoosobowa grupa 

uczniów. Koszty poniesione przez Gminę  
wynoszą 879,37  zł.

Są to koszty transportu na basen i  z 
powrotem. 

Kolejna przyznana dla Gminy Książki grupa 
będzie miała zajęcia w okresie od 2 września do 

30 listopada 2019 r.   











PSZOK 
Książki





10 maja 2019 r. godz. 10.00
KSIĄŻKI - BRUDZAWKI



31.05.2019 r.
GMINNY DZIEŃ DZIECKA 

godz. 10.30





Dziękuję za uwagę.

Krzysztof Zieliński

Urząd Gminy w Książkach 
ul. Bankowa 4
87-222 Książki

e-mail: wojt@gminaksiazki.pl
tel. 667-924-100

mailto:wojt@gminaksiazki.pl

