
Sprawozdanie z działalności Wójta 
Gminy Książki 

za okres 
19.06.2019r.-18.07.2019r.

Krzysztof Zieliński



26.06.2019 r.
- Spotkanie ORSG Powiatu Wąbrzeskiego:
- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w 
miejscu zamieszkania – 93 407,35zł;
- aktywny start na rynku pracy - 107 525,00zł.

27.06.2019 r.
- Spotkanie w sprawie biletów miesięcznych,
- Spotkanie z prezesem MZECWiK w 
Wąbrzeźnie.



28.07.2019 r. 
- spotkanie Samorządna Rzeczpospolita w 
Bydgoszczy;
-podpisanie umów Działaj Lokalnie





01.07.2019 r. 

spotkanie OZE - oświetlenie 
uliczne.  

02.07.2019 r.
spotkanie z prezesem TBS Wąbrzeźno.

03.07.2019 r.
spotkanie z Wójtem Gminy Dębowa 
Łąka.



04.07.2019 r.
spotkanie w UM Wąbrzeźno ze 
starostą i wójtami;

08.07.2019 r.
podpisanie umowy z Wojewoda 
Kujawsko-Pomorskim na przebudowę 
ul. Okrężnej do Osieczka 

wartość zadania 2 803 712,55 zł
dofinansowanie 1 401 856 zł



15.07.2019 r.
- otwarcie Komendy Powiatowej Policji 
w Wąbrzeźnie.

16.07.2019 r.

spotkanie z sołtysami.

17.07.2019 r.

- spotkanie z mieszkańcami w sprawie 
azbestu.
Dokonałem zmian budżetu gminy zarządzeniami – 3 razy







BLIZNO



Szczuplinki                                                         Łopatki



Otwarcie ofert na modernizację 
oświetlenia na terenie gminy Książki
wartość po przetargowa 214 231,35 zł

Sprzedaż samochodów STAR i KRAZ –
oferty były niższe od wyceny 
rzeczoznawcy.





„Ogólnopolski program regeneracji 

środowiskowej gleb przez ich 

wapnowanie”

W ramach programu o dotację do zakupu wapna mogą ubiegać się rolnicy, 

których pow. nie przekracza 75 ha użytków rolnych. Druki  wniosku i regulamin 

znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wniosek należy złożyć do Okręgowej stacji 

Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy ul. Powstańców  Wielkopolskich 6, 85-900 

Bydgoszcz.



01.08.-31.08.2019 r. 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w oleju napędowym.





DOŻYNKI GMINNE 
ŁOPATKI

24.08.2019r. godz. 14.50



Uroczystości przy pomniku  
w Łopatkach 

14.09.2019 r. godz. 11.00



Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

zaprasza na

festyn „Barwy Lata, Dary Jesieni” i Święto Ziemniaka
oraz

Krajowe Dożynki Ekologiczne
Przysiek, 14 września 2019 roku

w godzinach 9.30-15.00

•

W programie:
– Dożynkowa msza święta (godz. 9.30)
– Konkurs kulinarny „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw”
– Wystawa odmian ziemniaka oraz test konsumencki
– Sprzedaż ziemniaków jadalnych
– Kiermasze: produkty lokalne i regionalne, żywność ekologiczna, rękodzieło, rośliny ozdobne i 
inne
– Pokaz drobnego inwentarza
– Konkursy i pokazy dla publiczności
– Występy zespołów folklorystycznych

Wstęp i parking bezpłatne.



Odwołanie Skarbnika Gminy
p. Elżbiety Kępińskiej w związku 

z                  przejściem na emeryturę 29.07.2019r.

Powołanie Skarbnika Gminy 

p. Agnieszki Rygielskiej 

01.08.2019 r.

- Konkurs na stanowisko zakończony 30.05.2019r.;

- Wymagania formalne art. 54 ustawy o finansach 
publicznych;

- Wykształcenie wyższe magisterskie;

- 11-letnie doświadczenie w księgowości w jst.



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

