
Sprawozdanie z działalności Wójta 
Gminy Książki 

za okres 
09.05.2019r.-19.06.2019r.

Krzysztof Zieliński



10.05.2019 r.
Uroczystości przy pomniku 
w Książkach-Brudzawkach



28.05.2019 r. 

• podpisanie umowy aplikacja Blisko;

• podpisanie umowy z Bankiem Spółdzielczym 
na kredyt;

• konkurs skarbnika 

Agnieszka Rygielska



29.05.2019 r. 
- spotkanie z dyrektorem biura LGD;
- dzień strażaka PSP Wąbrzeźno;
-dzień matki z KGW Gminy Książki.



30.05.2019 r. 
- spotkanie z wicewojewoda;
- dzień Matki z Klubem Seniora.



31.05.2019 r.
- Gminny Dzień Dziecka





1-2.06.2019 r.
- dzień dziecka w Łopatkach, Blizno

- Grupa FEST.





04.06.2019 r.

- podpisanie aktu notarialnego  przejęcie drogi 
wewnętrznej w Książkach ul. Północna.

05.06.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkurs matematyczny WDK.



06.05.2019r.

• spotkanie PKP w sprawie odprowadzenia 
wody z ul. Bankowej.

07.06.2019 r.

• spotkanie Walne Kółko Rolnicze w Osieczku

60-lecie.



08-09.06.2019 r.

- dzień dziecka Blizienko;

- festyn rodzinny Osieczek.



10.06.2019 r.

-spotkanie samorząd uczniowski.

11.06.2019 r.

- przekazanie sprzętu OSP w Radzyniu 
Chełmińskim OSP Książki, OSP Blizienko;

-komisja oświaty, zdrowia. 

12.06.2019 r.

-wizyta studyjna Radowo Małe. 





3.06.2019 r.

- spotkanie w sprawie gazu – przygotowywana 
jest koncepcja;

- umowa FOGR 42300,00 zł dofinansowania do 
drogi w Szczuplinkach;

- spotkanie Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego w Wąbrzeźnie



14.06.2019 r.

-dyskusja mpzp Łopatki.

17.06.2019

komisje wspólne Rady Gminy.

18.06.2019 r.

Walne zebranie Towarzystwa Rozwoju Gminy 
Płużnica.



Rozstrzygnięcia złożonych wniosków 
o dofinansowanie: 
- wniosek na doposażenie stołówki wkład własny 20 
tys., dofinansowanie 80 tys.;
- wniosek „Aktywna Tablica” wkład własny 3500, 
dofinansowanie 14000;
Czekamy na wyniki:
- przebudowa drogi Blizno;
- przebudowa drogi Blizienko;
- przebudowa drogi Osieczek – Nieżywięć;
Kolejny wniosek złożony:
- złożono wniosek na wyposażenie sali geograficznej na 
kwotę 28 500 zł.



Nie uzyskano dofinansowania
na zakup sadzonek miododajnych

Wpłynął wniosek Stowarzyszenia 
LIBER o nie możliwości podpisania 

aktu notarialnego 



DEKLARACJE

28.06.2019 r.









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

