
Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Książki 

za okres 
21.12.2021 r. - 10.02.2022 r.

Krzysztof Zieliński



30.12.2021 r.
Walne Zgromadzenie SIM

Powołanie zastępcy Komendanta PSP

11.01.2022 r.
Spotkanie w sprawie konserwacji 

oświetlenia ulicznego



13.01.2022 r.
Spotkanie z prezesem SIM

16.01.2022 r. 
Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP w 
Wąbrzeźnie

24.01.2022 r.
Spotkanie p. Poseł 
Mariuszem Kałużnym



31.01.2022 r.
Przejście na emeryturę Komendanta 
PSP Janusza Woźniaka
02.02.2021 r.
-oferty przetarg strefy rekreacji
część I 583.694,76 zł brutto,
Bogumił Czerwiński usługi w budownictwie „PERSPEKTYWA” 

Brodnica 923.408,05 zł 5 lat 

Akroterion Bis Pracownie Konserwacji Dzieł Sztuki Małgorzata Feiertag-Baran 

Wąbrzeźno 724.800,00 zł 10 lat 

Część II       561.845,30zł brutto.
Weran Sp. z o.o. 

Ul. Nowodworska 12/9 

54-433 Wrocław 539.370,00 zł 10 lat 

Dr Spil Polska Marcin Kozubek 

Ul. J.Pietrusińskiego 14 

40-842 Katowice 627.776,80 zł 6 lat 



03.02.2022 r.
-spotkanie Zryw Książki

04.02.2022 r.
Oferty remiza strażacka
3.896.944,56 zł brutto.

Raf Bud Bis Andrzej Smoliński, Radzyń Chełmiński        8.000.000,00 zł 5 lat 

KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k. , Knurów 3.562.555,07 zł 10 lat 

Bogumił Czerwiński usługi w budownictwie „PERSPEKTYWA”, Brodnica 4.767.547,54 zł 

5 lat 

Dynamic-Metal Sp. z o.o., Grębocin 5.944.517,21 zł 6 lat 

Akroterion Bis Pracownie Konserwacji Dzieł Sztuki Małgorzata Feiertag-Baran, Wąbrzeźno 

4.899.999,93 zł 8 lat 

Konsorcjum Lider Zakład Remontowo Budowlany REM-BUD Sp. j. Matczyński, Kosiński 

Grudziądz , REM-BUD BIS Sp. j., Grudziądz 7.995.000,00 5 lat 



07.02.2022 r.
-wideokonferencja Wojewoda Kuj-Pom
sprawa nagrody za Rosnącą odporność 
500tys zł.

Zmiany w budżecie wprowadziłem – 1 razy



Sprawozdanie z wynagrodzeń średnich 
nauczycieli 

obecnie nauczycieli dyplomowany 24, mianowany 8, kontraktowy 8

Lp.
Stopnie awansu 

zawodowego

Wskaźni

ki 

określon

e w art. 

30 ust. 3 

Karty 

Nauczyc

iela

Średnie  wynagrodzenie 

Średnioroczna 

liczba etatów 

ustalana dla 

okresów 

obowiązywania 

poszczególnych 

kwot bazowych 

Suma iloczynów 

średniorocznej 

liczby etatów i 

średnich 

wynagrodzeń, o 

których mowa w 

art. 30 ust. 3 Karty 

Nauczyciela, 

ustalonych dla 

okresów 

obowiązywania 

poszczególnych 

kwot bazowych

Wydatki 

poniesione w roku 

na wynagrodzenia 

w składnikach 

wskazanych w art. 

30 ust.1 Karty 

Nauczyciela

Kwota różnicy 

od dnia 

1 stycznia 

do dnia 

31 

grudnia 

od dnia 

……...

do dnia 

31 grudnia

od dnia 

1 stycznia 

do dnia 

31 

grudnia 

od dnia 

……...

do dnia 

31 

grudnia 
(kol. 3 x 

B1)
(kol. 3 x B2)

n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) 

x (kol. 5 x kol. 7) (kol. 9 - kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
nauczyciel 

stażysta 100% 3 537,80 0,69 29 292,98 38 427,65 9 134,67 

2
nauczyciel 

kontraktowy 111% 3 926,96 6,24 294 050,76 329 936,79 35 886,03 

3
nauczyciel 

mianowany 144% 5 094,43 5,94 363 130,97 373 999,33 10 868,36 

4
nauczyciel 

dyplomowany 184% 6 509,55 22,55 1 761 484,23 2 087 335,91 325 851,68 



Szkoła przyszłości etap II
kwota 878 640,14 zł
dofinansowanie  834660,14 zł
wkład własny 43980 zł

internet, zajęcia i wyjazdy edukacyjne,
szkolenia nauczycieli 



Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) 
wsparcie kierowane do rodzin mających na utrzymaniu co najmniej dwoje 

dzieci,

celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z 

opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12. a 35. 

miesiącem życia,

rodzice mogą otrzymać po 500 zł miesięcznie (przez dwa lata) lub po 1000 

zł miesięcznie (przez rok) na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w tej 

kategorii wiekowej. RKO może wynieść maksymalnie 12 tys. zł,

wnioski można składać od 1 stycznia 2022r., 

rodzic składa wniosek do ZUS, który przyznaje i wypłaca świadczenie.



Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt 

dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u 

dziennego opiekuna

dofinansowanie przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte 

opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał 

opiekuńczy,

dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,

dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu       36. miesiąca życia.

dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość 

opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie,

wnioski można składać od 1 kwietnia 2022r., 
jeśli rodzice złożą wniosek do końca maja 2022 r. to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 

2022 r.

wniosek rodzic składa do ZUS, który przyznaje prawo do dofinansowania,

dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, który będzie 

zobowiązany do obniżenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji.



Do 28 lutego 2022 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

