
Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Książki 

za okres od 21-30.11.2018r.

Krzysztof Zieliński



• 21.11.2018 r.
• inauguracyjna sesja złożenie ślubowania

przez  Radnych Gminy i Wójta.
• przekazanie urzędu przez ustępującego 

Wójta.

• 22.11.2018 r.
• narada z kierownikami referatów w Urzędzie Gminy w 

Książkach,
• spotkanie z komendantem policji,
• Narada z kierownikiem GOPS,
• Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury,

• 23.11.2018 r. 
• spotkanie z Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej.



• 26.11.2018 r. 

• Spotkanie z Panią Dyrektor Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola,

• spotkanie z Starostą Powiatu, Burmistrzem 
Wąbrzeźna i Wójtami Gmin powiatu 
wąbrzeskiego.

• 27.11.2018 r. 

• spotkanie z Kierownikiem Zarządu Dróg 
Powiatowych w Wąbrzeźnie,

• Spotkanie z Panią Dyrektor Gimnazjum.



29.11.2018 r. 
-spotkanie andrzejkowe
z seniorami,
-spotkanie z rodzicami dzieci 
przedszkolnych.



Przebudowa chodnika 
ul. Główna w Książkach 



Przebudowa 
ul. Wąbrzeskiej
i ul. Toruńskiej 
w Książkach



Demontaż i utylizacja azbestu
z dotacji skorzystało 7 właścicieli,
usunięto 16Mg, wartość zadania
4964,65 zł, 

dotacja z WFOŚiGW 3475,45 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
wybudowano 6 szt., dotacja z UM 58 599,00 zł



Zakup wodomierzy 282 szt.  
Termin realizacji 31.05.2019 r. cena 
185 856,44 zł,

Rozliczono dotację na zakup sadzonek 
drzew w kwocie 1620 zł,

Wydano protokoły w sprawie suszy 
2018 r. – 194 szt, 



Przetarg ograniczony na sprzedaż 
działki nr 42/7 

w miejscowości Szczuplinki 



Instalacje fotowoltaiczne i solarne 
dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego – 23 instalacje



Projektu „Umiem pływać 2018”
dla dzieci z klas I-III szkoły 

podstawowej.



przebudowa dachu w Zaskoczu,

przeglądy kotłów c.o. w Szkole    
Podstawowej,

stacja uzdatniania wody usunięto żelazo
w 2 odżelaziaczach. 

OSP Blizienko zakończono prace związane 
z utwardzeniem kostką brukową wjazdu do 
garaży (około 130 m²).



Zainstalowano dwa progi zwalniające 
wraz z ich oznakowaniem na ulicy 
Spacerowej w Książkach.

Podpisano umowy z wykonawcami na 
zimowe utrzymanie dróg gminnych w 
sezonie zimowym 2018/19. 

Wprowadzono zmiany do budżetu – 4 
razy



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

