
Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Książki 

za okres 
30.10.2019 r. - 27.11.2019 r.

Krzysztof Zieliński



31.10.2019 r.
podpisanie aktu notarialnego 
Bydgoszcz

4.11.2019 r.
spotkanie w 
sprawie bezdomnych 
psów i kotów
Fundacja "KARUNA - Ludzie dla Zwierząt".



05.11.2019 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
07.11.2019 r.
- spotkanie  w sprawie remontu GOK  
II etap
- spotkanie sanepid Wąbrzeźno
dr n. med. Dorota Klimaszyk - Wojewódzki Konsultant ds. 
Toksykologii Klinicznej w Poznaniu



09-11.11.2019 r.
koncert galowy z okazji odzyskania 
niepodległości 

Obchody Święta Niepodległości



14.11.2019r.
Podpisanie umowy 

Osieczek – Nieżywięć

Drobud Sp. zoo Rogowo

14.11.2019r.
- spotkanie z mieszkańcami w sprawie OZE

15.11.2019r.

- rozmowy o pracę sekretariat i OC

- spotkanie Gdańsk Wody Polskie.

- złożono projekt budżetu do RIO



18.11.2019 r.

-podpisanie umowy z wykonawcą 

na OZE - Zybel Sp. Z o. o, Baranów

12.11.2019 r. 

- Podpisanie aktu notarialnego droga Łopatki

20.11.2019 r. 

- spotkanie Burmistrz Radzynia Chełmińskiego
21.11.2019 r. 

Dzień Pracownika Socjalnego

Zmiany do budżetu wprowadziłem – 3 raz 



Minął I rok kadencji 2018-2023

Zadania zrealizowane
Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężna do Osieczka - wartość zadania 2,8 mln zł, dotacja 1,4 mln zł;

Przebudowa drogi gminnej w Szczuplinkach w kierunku Mazanek - wartość zadania 393 tys. zł, dotacja 
42,3 tys. zł;

Przebudowa drogi osiedlowej na ul. Północnej;

I etap remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach - wartość zadania 185 tys. zł, dotacja 113 tys. zł; 

Remont stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem,  - wartość zadania 100 tys. zł., dotacja 80 tys. zł; 

Zakup szafek szkolnych dla uczniów  – 39 tys. zł;

I etap remontu urzędu gminy;

Budowa wiat  przy świetlicach wiejskich w Osieczku i Łopatkach; 

Zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich na terenie gminy - wartość zadania  50 tys. zł, dotacja 31,8  
tys. zł;

Wymiana na LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz w urzędzie gminy, szkole podstawowej i 
GOK - wartość zadania 214 tys. zł;

Usunięcie azbestu z terenu gminy etap I - dotacja 21 tys. zł;

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (Zryw Książki, Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie, 
Stowarzyszenie Młodzi Duchem i OSP działającymi na terenie gminy);

Realizacja projektu e-aktywni mieszkańcy gminy Książki – wartość zadania 100,8 tys. zł, dotacja 100,8tys. 
zł;

Wspólne inicjatywy: strojenie choinki, wigilia dla samotnych, konkurs powiatowy kolęd w języku
niemieckim i angielskim, WOŚP, spotkania andrzejkowe, gminny dzień dziecka;

Przejęcie gruntu od KOWR z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Północnej;

Komunikacja z mieszkańcami gminy poprzez FB oraz aplikację Blisko;

Poprawa estetyki centrum  wsi Książki poprzez nasadzenie zieleni i kwiatów.





Do dnia 29.11.2019 r.





Wigilia dla samotnych
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

18.12.2019 r. godz. 11.00



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

