ISSN 2543-4977

INFORMATOR
GMINY WĄPIELSK

ISSN 2543-4977

9 772543 497005
Łapinóż-Rumunki
9 7725
43 497005
Lamkowizna
Noskowizna
Kupno
Radziki Duże

Radziki Małe

Łapinóżek

Bielawki

Kierz Półwieski
Tomkowo

Kiełpiny

Półwiesk Mały
Półwiesk Duży

Wąpielsk
Ruszkowo

NR 8 - PAŹDZIERNIK 2018 - INFORMATOR SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY WĄPIELSK, EGZEMPLARZ BEZPŁATNY - NAKŁAD: 2000 egzemplarzy

PODSUMOWANIE KADENCJI W LATACH 2014-2018
Szanowni Mieszkańcy,
Październikowy numer Informatora Gminy
Wąpielsk poświęcony został podsumowaniu mijającej
kadencji. Przedkładając Państwu sprawozdanie z kadencji
za okres 2014 – 2018 chcemy przede wszystkim podziękować za Państwa zaufanie i okazywane wsparcie dla naszych działań. Jest jeszcze wiele do zrobienia, wiemy, że drogi gminne wymagają
rychłego remontu, ale wyrażamy nadzieję, że dostrzegacie Państwo efekty naszych działań zrealizowanych
w ciągu ostatnich 4 lat. Był to niezwykle trudny okres, czas
wytężonej pracy, zmian organizacyjnych, problemów na
poziomie współpracy z podzieloną Radą Gminy, ale dzięki Mieszkańcom Naszej Gminy, dzięki Waszemu wsparciu

i uznaniu   wiemy, że było warto podejmować ten trud
i walczyć z przeciwnościami. Rozpoczynamy ten numer
Informatora od nakreślenia sytuacji finansowej Gminy.
Nie zgadzamy się z opinią przeciwników gminnego procesu inwestycyjnego, że gmina w tej kadencji została bardzo zadłużona i znajduje się w złej kondycji finansowej.
W formie wykresu przedstawiamy sytuację dotyczącą zadłużenia Gminy na przełomie ostatnich ośmiu lat.
Ta forma graficzna odzwierciedla w jaki sposób i na jakim
poziomie były zaciągane zobowiązania na rzecz Gminy
w poszczególnych latach.

Komentarz do wykresu
Kończąca się kadencja 2014-2018 przyniosła wiele ważnych dla Gminy Wąpielsk inwestycji.   Zostały wykonane
zadania na łączną kwotę blisko 12 mln zł. Pozyskane środki unijne i krajowe na te inwestycje wyniosły ponad
6,3 mln zł. Na uwagę zasługuje ostatni słupek, czyli dane z 30.09.2018 roku,w którym łączne całkowite zadłużenie
gminy wynosi 2 230 288 zł. W tej kwocie jest zadłużenie przechodzące z poprzedniej kadencji, czyli spłata hali sportowej w kwocie 794 015 zł.
Faktyczne zadłużenie zaciągnięte w tej kadencji wynosi na koniec września tego roku 1 514 210 zł, z czego
zostało już spłacone 77 937 zł.

Długie
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WSTĘP

Szanowni Mieszkańcy
Cztery lata temu rozpocząłem sprawowanie funkcji Wójta Gminy Wąpielsk.
Był to czas intensywnej pracy i pełnego zaangażowania w sprawy Gminy. Przez
ten okres bardzo wiele w naszej Gminie się zmieniło, a zmiany te są pozytywnie
dostrzegalne przez Mieszkańców.
Urząd Gminy stał się przyjazny dla Mieszkańców, a obsługa Waszych spraw odbywa
się płynnie, terminowo i z okazywaną przez pracowników życzliwością. Nastąpiły zmiany kadrowe wynikające w głównej mierze z wieku emerytalnego wcześniej
zatrudnionych pracowników lub z podjętych przez pracowników decyzji o zmianie
miejsca zatrudnienia, (do czego każdy ma prawo). Zależało mi, żeby pracownicy Urzędu Gminy w Wąpielsku właściwie wypełniali swoje obowiązki, żeby Urząd był dostępny dla Mieszkańców, a jego wygląd nie straszył. W obecnej kadencji powstało potrzebne w Gminie Przedszkole Samorządowe. Udało się dokonać adaptacji pomieszczeń
w Szkole Podstawowej w Radzikach Dużych. Przedszkole jest czynne codziennie przez
8/9 godzin, dzięki czemu osoby pracujące mogą skorzystać z tej oferty edukacyjnej.
Jednocześnie przygotowaliśmy dokumenty planistyczne na przyszłość, dzięki czemu
możliwe będzie wyremontowanie pomieszczeń na potrzeby Przedszkola w Długiem,
co ułatwi organizację opieki nad dziećmi osobom pracującym i przejeżdżającym
codziennie tą trasą.

W ostatnim czasie nastąpiły ogromne inwestycje w oświacie. Po uzyskaniu dofinansowania przeprowadzono w 4 szkołach termomodernizacje budynków z wymianą
pieców, instalacji c. o. i dociepleniem elewacji, a także nastąpiło doposażenie szkół
w tablice interaktywne i nowoczesny sprzęt multimedialny, dokonano zakupu książek   do bibliotek, czekamy na wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych
w laptopy oraz pracowni fizyko – chemicznych. Przeprowadzono też remonty budynków
użyteczności publicznej, bloku w Wąpielsku, Urzędu Gminy, a także na Hali Sportowej
i na Orliku. W Gminie zakupione zostały i zamontowane lampy hybrydowe.
W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Ośrodkiem Zdrowia w Wąpielsku
dwukrotnie przystąpiliśmy do programu prozdrowotnego – profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom, dzięki czemu dzieci z naszej Gminy mogły zostać bezpłatnie zaszczepione przeciwko groźnym bakteriom wywołujących m. in. zapalenie
płuc, opon rdzeniowo – mózgowych czy sepsę.
Wsłuchując się w głosy Mieszkańców pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę dróg
gminnych: w kierunki Lamkowizny, w Łapinóżku, w Półwiesku Małym na Jakubkowo, Wąpielsk – Bielawki – Radziki, Długie (jezioro), Radziki Duże. Dzięki uzyskaniu
środków zewnętrznych, możliwe było wybudowanie tych dróg w bardzo dobrej technologii, na podbudowie i dwuwarstwowym asfalcie. Jednocześnie przygotowujemy
dokumentację na budowę kolejnych dróg gminnych, by być przygotowanym na zapowiadany program rządowy.

Ze względu na rosnące w ostatnim czasie koszty inwestycji i brak wykonawców przystępujących do przetargów, a tym samym wyższe niż kosztorysowe ceny inwestycji,
na kolejny rok przełożona została inwestycja dotycząca modernizacji i przebudowy
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo. W ramach
tego działania i uzyskanej dotacji wykonano budowę 28 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie. Nie było możliwe sfinansowanie tego zadania
za 400 zł dla mieszkańca jak w poprzednich latach, gdyż zauważyć należy, że poprzednio wykonanie przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków było sfinansowane z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 760 000 zł
i obciążało wprost budżet Gminy wraz z kosztami obsługi kredytu.

Udało się wybudować potrzebny mieszkańcom 3 nitki wodociągu do Tomkowa
o łącznej długości ponad 3 km, a także spinkę wodociągu z Krza Półwieskiego
do Radzik Dużych o długości 0,8 km. Jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji
dotyczącej budowy wodociągu do Lamkowizny, którego budowa jest realna do realizacji w kolejnych latach. Podjęliśmy się też trudu doposażenia gminnych jednostek OSP
w samochody strażackie – obecnie wszystkie 3 jednostki OSP posiadają nowe średnie
pojazdy ratowniczo – gaśnicze, co zwiększa gminne bezpieczeństwo. Na bieżąco informowałem Państwa o podejmowanych działaniach. Wydawaliśmy Informator Gminy
Wąpielsk, prowadzimy stronę internetową i gminny facebook. Nie była to łatwa kadencja... Nie było zgody i porozumienia z Radą Gminy, nad czym ubolewam. Radni mimo
przesyłanych im zaproszeń nie uczestniczyli w gminnych imprezach i uroczystościach,
a na sesjach Rady Gminy często byli nieobecni lub wstrzymywali się od głosu albo byli
przeciwni. Nie ułatwiało to pracy i realizacji procesu inwestycyjnego. Bardzo dziękuję
wszystkim Mieszkańcom za pomoc i wsparcie, a także za mobilizację do działania.
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Wąpielsk awansował o 701 pozycji!
Ranking gmin w Polsce pisma samorządowego „Wspólnota” za lata 2015-2017
dał gminie Wąpielsk drugie miejsce w powiecie rypińskim i 381 miejsce
na 1555 gmin w kraju. Zestawienie z poprzedniego roku obejmujące lata
2014-2016 dawało nam 1082 miejsce, natomiast lata 2013-2015 byliśmy na
1379 miejscu.
Łącznie gmina Wąpielsk awansowała w trzech pierwszych latach
tej kadencji o 998 miejsc!

Wynik jest rewelacyjny dla gminy Wąpielsk.
- Efekty nie przyszły same, aby osiągnąć taki sukces potrzebna była sumienna
praca całego zespołu pracowników, począwszy od pracowników Urzędu Gminy, Samorządowego Zakładu Budżetowego, szkół, ale również stażystów, pracowników publicznych i społecznie użytecznych oraz wszystkich, którzy nam
pomagali. Dziękuję za pełne zaangażowanie w pracę. To nasz wspólny sukces
– mówi Wójt Dariusz Górski
Pierwsze miejsce w powiecie rypińskim zajęła gmina Skrwilno, na 343 pozycji, wyprzedzając o zaledwie 38 miejsc Wąpielsk.
Gmina Wąpielsk zajęła tym samym 24 miejsce w kujawsko-pomorskim
spośród 144 gmin w województwie.

381 miejsce Gminy Wąpielsk
w rankingu wg pisma „Wspólnota”

381

Niniejszy Informator jest podsumowaniem kadencji. Zawiera wyjaśnienie ważnych
i intrygujących spraw, o które jestem posądzany, w tym m. in. poruszony został temat
obecnego zadłużenia Gminy.
Zapraszam do lektury sprawozdania z kadencji w latach 2014-2018.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk
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BUDŻET WYKORZYSTANYCH SZANS I MOŻLIWOŚCI
Realizacja budżetu Gminy Wąpielsk w latach 2014-2018

O budżecie gminy Wąpielsk ostatnio
mówi się wiele. Niestety oponenci przedstawiają sytuację finansową Gminy w negatywnym świetle,
co jest krzywdzące patrząc na kondycję budżetu w ciągu ostatniej

I. Dochody

planowany

13.803.552

II. Wydatki

planowany

2014

wykonany

13.324.174,71

2014

13.938.617,00

wykonany

12.974.412,24

kadencji. Wójt Gminy Dariusz Górski
od początku kadencji na bieżąco analizował budżet gminy w zestawieniu
z wieloma potrzebami mieszkańców,
które się okazały priorytetowe. Gdzie
było to możliwe zostały wprowadzo-

planowany

Informacja o wysokości budżetu Gminy Wąpielsk w latach 2014-2018 - dochody

2015

13.392.776,25

planowany

wykonany

12.906.536,72

planowany

2016

16.479.546,73

wykonany

16.229.697,10

planowany

2017

19.057.369,21

Informacja o wysokości budżetu Gminy Wąpielsk w latach 2014-2018 - wydatki

2015

13.697.248,72

wykonany

12.147.846,93

planowany

2016

17.567.141,57

Uchylone uchwały na pożyczki
dla ważnych inwestycji

Wokół
unieważnionych
uchwał
przez RIO krąży wiele nieprawdziwych informacji. Radni, którzy nie
podjęli prawidłowo tych uchwał
teraz tłumaczą, że to nie jest ich błąd.
Po co były potrzebne te uchwały?
Jako Wójt Gminy przedstawiłem
Radzie Gminy projekty uchwał
w celu zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie
termomodernizacji
Szkoły Podstawowej w Wąpielsku,
sfinansowanie udziału własnego na
budowę PSZOKa i pożyczkę na część
dofinansowania do czasu rozliczenia oraz częściowo udziału własnego
przy instalacji ogniw fotowoltaicznych.
Podjęcie uchwał nie oznaczało
automatycznie zaciągania pożyczek,
zbliżał się jednak okres wakacyjny
i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu ograniczał posiedzenia
swojej Rady, która decyduje o przyznawaniu pożyczek. W tym akurat
okresie zbiegało się zakończenie
realizacji kilku inwestycji. Przy każdej inwestycji możemy otrzymać
prefinansowanie, czyli finansowanie
zaliczkowe i z tego korzystamy. Jest
ono jednak uzależnione od rozliczania kolejnych etapów inwestycji np.
żeby otrzymać zaliczkę na termomodernizację Urzędu Gminy musieliśmy
mieć rozliczoną ostatecznie Szkołę
z Półwieska Małego. Następnie, żeby
otrzymać zaliczkę na Szkołę z Wąpielska musieliśmy ostatecznie rozliczyć
Urząd Gminy. Rozliczenia wniosków
o płatność często nie są zależne od
nas ale od Urzędu Marszałkowskiego.
W związku z powyższym musiało być

ne oszczędności, np. związane kosztami dotyczącymi usług telefonicznych,
usług ochrony   obiektów, negocjowano wysokość opłat za oświetlenie
i energię elektryczną.

zabezpieczone finansowanie w razie
potrzeby.
W trakcie realizacji kolejnych etapów
inwestycji okazało się, że Urząd Marszałkowski bardzo przyspieszył rozliczanie wniosków o płatność i nie ma
potrzeby zaciągania wszystkich pożyczek.

Zaciągnąłem w tym roku tylko dwie
pożyczki na łączną kwotę 340 000 zł.
Jedna na udział własny do PSZOKa –
250 000 zł i druga 90 000 zł na udział
własny przy ogniwach fotowoltaicznych z krótkim terminem spłaty.
Co prawda miałem upoważnienie
od obecnej Rady Gminy w uchwale budżetowej, które funkcjonowało
już od poprzedniej kadencji do samodzielnego zaciągania zadłużenia,
ale   chciałem żeby Radni mieli świadomość co do zaciąganych pożyczek
i skierowałem projekty tych uchwał
na sesję Rady. Radni przy podejmowaniu trudnych decyzji nie stanęli
jednak na wysokości zadania i nie
podjęli uchwał bezwzględną większością głosów.
Tak więc mity o strasznym zadłużeniu Gminy to działanie osób próbujących blokować rozwój Gminy.

wykonany

16.406.009,92

planowany

wykonany

18.984.602,04

2017

22.182.951,88

Poniższe tabele przedstawiają planowane i wykonane dochody oraz planowane i wykonane rzeczywiście wydatki Gminy na przełomie kadencji, tj.
w latach 2014 – 2018.

wykonany

20.410.303,03

planowany

2018

19.053.228,02

planowany

2018

24.496.016,50

Mapa zrealizowanych
inwestycji
w obecnej kadencji

wykonany

9.628.732,32

wykonany

9.068.194,21
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INWESTYCJE

KADENCJA WIELU INWESTYCJI
Podsumowując mijającą kadencję należy docenić i podkreślić dużą ilość
inwestycji zrealizowanych w ostatnich czterech latach, których realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę środków zewnętrznych,
co oznacza, że na inwestycje z budżetu Gminy przekazano środki w wysokości koniecznego wkładu własnego.
Każdy z nas ma świadomość, że w Gminie jest jeszcze wiele do zrobienia, niemniej uczciwie należy przyznać, że Wójt wraz z Radą i pracownikami
Urzędu Gminy nie przespali mijającego czasu.
Zostały zrealizowane zadania związane z ekologią, przede wszystkim
doprowadzeniem wodociągu do gospodarstw, które wcześniej korzystały
ze studni. Udało się wybudować 4376 mb sieci wodociągowej, 1383 mb przyłączy wodociągowych. Był prowadzony program Ekopiec 2018, polegający na dofinansowaniu mieszkańcom wymiany stałego źródła ciepła na piec
klasy 5. Każdego roku bierzemy udział w programie demontażu, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.
Niewątpliwie najważniejszą inwestycją ekologiczną było wybudowanie
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wąpielsku,
a także instalacja w gospodarstwach domowych mieszkańców przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz ogniw fotowoltaicznych.
Wykonane inwestycje drogowe są dostrzegane przez mieszkańców
naszej Gminy i gości. Wyremontowaliśmy w znacznej części główne drogi
na terenie Gminy Wąpielsk, szczególnie te, które mają charakter przelotowy.
We współpracy z Powiatem Rypińskim powstało ok 5 km drogi powiatowej
Wąpielsk – Półwiesk Mały. Przy współfinansowaniu ze środków Wojewody
zrealizowano przebudowę dróg gminnych. Zasługują na uwagę wykonane
nowe chodniki i montaż oświetlenia hybrydowego, które poprawiają bezpieczeństwo pieszych, jak i przyczyniają się do estetycznego wyglądu naszych
ulic i otoczenia.
Nie zapomnieliśmy również o obiektach użyteczności publicznej.
Wykonaliśmy zadanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Długiem,
w Radzikach Dużych, w Półwiesku Małym oraz w Wąpielsku. Podjęliśmy się
również remontu budynku Urzędu Gminy poprzez termomodernizację oraz
remont pomieszczeń wewnętrznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej.
Zadaniu termomodernizacji wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania podlegał też budynek mieszkalny wielorodzinny w Wąpielsku.
Słuchając głosów mieszkańców, podjęliśmy się ważnego zadania,
poprzedzonego adaptacją i remontem pomieszczeń na potrzeby powstania Gminnego Przedszkola w Radzikach Dużych, które cieszy się ogromnym
zainteresowaniem ze strony rodziców i z zadowoleniem najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. W trosce o edukację, Gmina skorzystała z 80% dofinansowania na zakup tablic interaktywnych do szkół oraz książek do bibliotek
szkolnych.
Mijająca kadencja to także zakup samochodu dla szkoł Peugeot
Partner, co pozwoliło sprawnie i szybko dostarczać posiłki do szkół na terenie
naszej Gminy. Zakupiliśmy koparko-ładowarkę, kosiarkę bijakową, samochód
Citroen Berlingo oraz ciągnik z wozem asenizacyjnym. Urządzenia te znacznie
usprawniają pracę w terenie, szczególnie wówczas, gdy pojawia się jakakolwiek awaria czy pilne dotarcie do mieszkańców.
Kadencja 2014-2018 to także troska o bezpieczeństwo mieszkańców,
stąd zakup trzech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla każdej
czynnie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. OSP w Radzikach Dużych,
OSP w Wąpielsku i OSP w Długiem.

Na te inwestycje w całej kadencji
zostało wydanych blisko 12 mln zł!
Ponad 6,3 mln zł to środki zewnętrzne
pozyskane z dotacji dla realizacji tych zadań.

Utworzenie Przedszkola w Radzikach Dużych
Z myślą o najmłodszych w 2016 roku oddane do użytku zostały pomieszczenia
przystosowane do utworzenia Przedszkola Samorządowego ,którego stworzeniem, jak informują mieszkańcy, było bardzo dobrą decyzją. W 2017 roku roku
zostało ono włączone w skład Zespołu Szkolono Przedszkolnego w Radzikach Dużych.

Wyposażenie Szkół Gminnych w sprzęt multimedialny
Wszystkie Szkoły Podstawowe, 2018 rok rozpoczęły z nowym sprzętem.
Nowoczesne wyposażenie placówek składa się z tablic interaktywnych, monitorów dotykowych, projektorów i głośników.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 70 000 zł
(dofinansowanie 80% w ramach rządowego programu ,, Aktywna tablica’’)
Dofinansowanie 56 000,00 zł
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TERMOMODERNIZACJE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Szkoła Podstawowa w Długiem i w Radzikach Dużych to pierwsze budynki użyteczności publicznej, które zostały poddane termomodernizacji. Zakres prac obejmował
docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu wełną mineralną, wymianę grzejników, przewodów instalacji i kotła C.O., a co za tym idzie prace odtworzeniowe i remontowe
wynikające z prowadzenia inwestycji.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Długiem

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 439 997,65 zł,
dofinansowanie 351 998,12 zł.

Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym zyskała nowy wygląd, lecz najważniejszym
wydarzeniem całego projektu był niewątpliwie demontaż pieców kaflowych i montażem nowego centralnego ogrzewania.

TRZEBA DOSŁAĆ

Zespół Szkolno Przedszkolny w Radzikach Dużych

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 441 935,08 zł,
dofinansowanie 353 548,06 zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 733 013,62 zł,
dofinansowanie 504 489,00 zł

6
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Remont Szkoły Podstawowej w Wąpielsku to inwestycja polegająca na wymianie
pokrycia dachowego, termoizolacji ścian budynku, częściowej wymianie stolarki
okiennej, instalacji C.O. z wymianą kotła z oleju opałowego na pellet.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 861 000 zł,
dofinansowanie 670 000,00 zł

Termomodernizacja i remont Urzędu Gminy

Budynek Urzędu Gminy i jego otoczenia również wymagał remontu. W związku
z tym, zadanie jakiego się podjęliśmy polegało na wymianie pokrycia dachowego,
dociepleniu ścian budynku, wymianą grzejników oraz remoncie pomieszczeń wewnątrz
budynku z wymianą instalacji elektrycznej.
Budynek po remoncie zyskał nowy wygląd, a urokowi terenu wokół nadają nowe
krzewy i pięknie kwitnące kwiaty, na które pozyskaliśmy środki z WFOŚiGW w Toruniu, a nasadzenia wykonaliśmy we własnym zakresie.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 320 000,00 zł, dofinansowanie 243 200,00 zł

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wąpielsku
W ramach zadania została zamontowana nowa sieć C.O. i grzejniki oraz wykonano
docieplenie ścian budynku.
W bloku mieszka 18 rodzin, które co miesiąc płacą czynsz.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 381 348,64 zł
*pożyczka na z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu priorytetowego EKOGMINA - dofinansowanie
zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych na potrzeby mieszkaniowe.

Gwarantowane umorzenie w wysokości 30%.
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Budowa dróg gminnych i powiatowych

Rypienica - Lamkowizna – Radziki Duże

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 482 471,69 zł,
dofinansowanie 148 750,00 zł
Radziki Duże – Bielawki – Wąpielsk

wraz z drogą powiatową Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 195 070,00 zł,
dofinansowanie 597 535,00 zł

Łapinóż - Łapinóżek

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 730 219,91 zł,
dofinansowanie 464 638,00 zł
Długie – Jezioro Długie

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 540 842,08 zł,
dofinansowanie 86 500,00 zł
Droga powiatowa Wąpielsk - Plebanka

Półwiesk Duży - Półwiesk Mały - skrzyżowanie z drogą powiatową

Dotacja dla Powiatu 757 588,81 zł

Montaż 10 lamp hybrydowych
Oświetlenie w Gminie Wąpielsk to kolejny punkt inwestycyjny, którego realizacja
przyczyniła się w znacznej części do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
ale przede wszystkim do obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia
ulicznego. Na terenie Gminy zamontowano 10lamp hybrydowych z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 374 455,01 zł

Budowa chodników

Mijająca kadencja to także budowa chodników, które w niektórych miejscowościach
naszej Gminy wymagały natychmiastowej naprawy bądź przebudowy. Większość
zadań wykonali pracownicy Samorządowego Zakładu Budżetowego w Wąpielsku.

8
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ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 2014-2018
PRZYNIOSŁY EFEKTY
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INWESTYCJE EKOLOGICZNE
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Wąpielsku

Budowa 28 Przydomowych
Oczyszczalni Ścieków

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie odpady problemowe takie jak: leki, chemikalia, zużyte opony, baterie i akumulatory, stare meble, zużyty
sprzęt AGD i RTV, odpady zielone i budowlane.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Wąpielsku,
przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków, a powstał dzięki 85% dofinansowaniu kosztów
kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. PSZOK to nie tylko miejsce, gdzie można oddać odpady problemowe,
ale także punkt edukacji ekologicznej wśród mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych.
Uroczyste otwarcie PSZOK-a odbyło się 26 września br.

W gminie Wąpielsk, w obecnej kadencji, zamontowano 28 przydomowych oczyszczalni ścieków. Instalowane są one głównie na terenach, gdzie plany nie przewidują
powstania kanalizacji. Najczęściej z powodu rozproszonej zabudowy. Tego typu instalacje są alternatywą dla tradycyjnych szamb, często nieszczelnych, których zawartość
może zanieczyszczać wody gruntowe i glebę. Montaż oczyszczalni odbywał się przy
udziale mieszkańców. Wkład własny każdego gospodarstwa domowego uczestniczącego w projekcie wynosił 5200 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 579 600,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej
Całkowita wartość inwestycji 1 247 642,49 zł
Dofinansowanie 750 377,13 zł

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
Gmina Wąpielsk jako jedyna w powiecie rypińskim otrzymała dotację na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zarząd
województwa przyznał dofinansowanie 50% na realizację projektu , który polegał na dostawie i montażu instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych
dla budynków znajdujących się na terenie Gminy Wąpielsk. W ramach projektu 15
instalacji zamontowano u mieszkańców, a 3 na budynkach należących do Gminy.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 822 730,56 zł

Ekopiec 2018
Programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu konkursu EKOPIEC, polegający na dofinansowaniu wymiany
istniejącego źródła ciepła na paliwa stałe niespełniającego norm emisyjnych. Dofinansowanie wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym wynosi 4 000 zł (2 000 zł dotacja Funduszu, 2 000
zł - dotacja gminy).
Limit przyzanych dotacji dla naszej Gminy wynosił 10. Podpisano 10 umów z mieszkańcami. Program w trakcie realizacji.

W roku 2016 Gmina Wąpielsk podjęła działania budowy sieci wodociągowej w miejscowości Tomkowo. W tej miejscowości wybudowano ok. 1 km sieci, aż do granicy
z Gminą Radomin. Sieć gminna została również wybudowana w miejscowości Radziki
Małe, 410 metrów bieżących.
W wyniku awarii wodociągu w miejscowości Radziki Duże Samorządowy Zakład
Budżetowy przebudował tam 394 metry bieżące sieci wodociągowej.
30 czerwca 2016 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o zwiększeniu dotacji na budowę
przyłączy wodociągowych. Dotacja dla mieszkańca, który buduje przyłącze wodociągowe do swojej posesji to obecnie 100% wartości robocizny.
Okazało się, że ta uchwała bardzo pomogła mieszkańcom, którzy do tej pory nie mieli
wody z wodociągu, a koszty budowy sieci były dla nich zbyt duże ze względu na odległość położenia ich gospodarstwa od wodociągu głównego.
Nastąpiła kontynuacja rozbudowy sieci wodociągu w miejscowości Tomkowo.
W tej chwili długość wodociągu w tej miejscowości wynosi ponad 3 km.
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ZAKUP SPRZĘTU

Zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych
dla OSP Radziki Duże, Wąpielsk i Długie

Całkowity koszt zakupu samochodu dla
OSP Radziki Duże wyniósł 759 894,00 zł
Całkowity koszt zakupu samochodu dla
OSP Wąpielsk wyniósł 757 557,00 zł
Całkowity koszt zakupu samochodu dla
OSP Długie wyniósł 796 917,00 zł

koparko-ładowarka

samochody osobowo-dostawcze

Zakup urządzeń i maszyn

ciągnik z wozem asenizacyjnym

kosiarka bijakowa
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Obchody 650-lecia Wąpielska
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WYDARZENIA

KADENCJA WIELU WYDARZEŃ
Otwarcie drogi, uroczysta msza święta, a także zakopanie kapsuły czasu,
to tylko niektóre atrakcje z okazji obchodów 650-lecia Wąpielska. To był wyjątkowy dzień dla naszej gminy. 28 lipca 2017 roku obchodzono 650-lecie miejscowości
Wąpielsk. Na uroczystości, oprócz lokalnych władz i mieszkańców pojawili się goście,
a wśród nich m.in. wicewojewoda Józef Ramlau, poseł Zbigniew Sosnowski i Paweł
Szramka, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i pracownicy tych jednostek, strażacy OSP oraz poczty sztandarowe. W trakcie obchodów zakopano m.in.
kapsułę czasu, do której włożono aktualną prasę, listy, gadżety promocyjne gminy
i książkę o Wąpielsku.
Inspirując się piękną historią miejscowości oraz podążając drogą tradycji,
kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w tym dniu było nadanie herbu, flagi i pieczęci Gminy Wąpielsk. Herb, flaga i pieczęcie są symbolami wyjątkowymi, które wiążą bogatą i odległą przeszłość wszystkich miejscowości gminy i jej mieszkańców
z dzisiejszą rzeczywistością. Zobowiązują do poszanowania wcześniejszych dziejów
i kultury naszej lokalnej społeczności, umacniają wspólnotę, dają poczucie tożsamości
z ziemią, na której żyjemy i dla której pracujemy. Herb gminy Wąpielsk przedstawia
w polu czerwonym w górnej części złotą muszlę, zaś u dołu takąż wstęga pofalowaną
w pas, środkiem srebrny mur zamkowy z przejazdem bramnym. Złota muszla ma symbolizować Świętego Jakuba i szlak pielgrzymi jaki wiedzie północną częścią gminy. Złoty pas to rzeka Drwęca, dawny szlak handlowy i komunikacyjny, z racji dawnego i obecnego bogactwa w rybę żywicielka mieszkańców. Mur srebrny z przejazdem bramnym
to symbol zamku gotyckiego w Radzikach Dużych. Nadane symbole te są wyróżnikiem
naszej „Małej Ojczyzny” oraz mocnym akcentem przywiązania do ziemi przodków, poszanowania tradycji i historii oraz lokalnego patriotyzmu.
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WYDARZENIA CYKLICZNE
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Dzień kobiet

Gminne Święto Rodziny

8 marca to dzień, w którym obchodzimy święto kobiet. Ten ważny dzień obchodzony jest w Gminie Wąpielsk od 2017 roku. Cieszy Nas, że Mieszkanki Gminy Wąpielsk
licznie odpowiadają na zaproszenie Wójta Gminy Wąpielsk na tę uroczystość. Tak duża
liczba uczestniczek marcowego spotkania świadczy o coraz większej aktywności Pań
w życiu gminy i niezmiernie ważnej pracy na rzecz jej rozwoju.

Rodzina to najważniejsza jednostka w życiu społecznym, dlatego tak ważna jest troska
o zaciśnianie więzi rodzinnych, stąd narodził się pomysł o organizacji Gminnego Święta Rodziny, które odbyło się trzykrotnie w naszej Gminie, w miejscowości Półwiesk
Mały i dwukrotnie Ruszkowie.

I i II Międzynarodowy Wyścig Kolarski
o Puchar Wójta Gminy Wąpielsk

Dwukrotnie w naszej Gminie odbył się Międzynarodowy Wyścig Kolarski, który
z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników i widzów. W wyścigu nieodpłatnie startują Mieszkańcy Gminy Wąpielsk na dystansie 23 km. W tym roku główny
Każdego roku, w okresie wakacyjnym organizowany jest Festyn Rycerski w ruinach wyścig (dystans 92 km) wygrał Hiszpan - Gabriel Girau. Wydarzenie to promuje Gminę
zamku w Radzikach Dużych. Uroczystość ta połączona jest z pokazem umiejętności Wąpielsk w kraju oraz poza jego granicami.
jeździeckich, walk rycerskich, jak również z prezentacją bractw rycerskich. Festyn
Rycerski to wspaniały czas, szczególnie dla najmłodszych uczestników, którzy naukę
historii mogą odbyć w formie zabawy i na świeżym powietrzu.

Festyn Rycerski w Radzikach Dużych

Dzień Seniora
Osoby starsze są w naszym społeczeństwie niezwykle ważne. To one przekazują młodszym pokoleniom swą
mądrość, a ukochana babcia czy dziadek to dla wnucząt najlepszy przyjaciel i nauczycie. W   naszej Gminie,
seniorzy to liczna grupa, która miała
możliwość dwa razy w czasie mijającej kadencji świętować Dzień Seniora.

Dzień Sołtysa
Życie lokalne mieszkańców to przede
wszystkim praca sołtysów. Dzień Sołtysa to wydarzenie, które odbywa się
w marcu. W tym dniu Wójt spotyka się
z Sołtysami dziękując za trud i wysiłek
Włożony na rzecz rozwoju sołectw. To
także moment na złożenie najlepszych
życzeń na dalszą współpracę.

14
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WYDARZENIA KULTURALNE

Wakacje z Chopinem
Koncerty fortepianowe w ruinach zamku w Radzikach Dużych to wydarzenie, które
miało miejsce w 2017 i 2018 roku i cieszyło się niezwykłym uznaniem ze strony
mieszkańców i zaproszonych gości Jest to element kulturalny, który w poprzednich
kadencjach nie miał miejsca. Koncerty pt. ,, Chopin en Vacanses'', co w wolnym tłumaczeniu oznacza ,, Chopin na wakacjach'' to wykonania utworów Fryderyka Chopina przez młodych, utalentowanych pianistów, którzy przenoszą nas w atmosferę
historycznego salonu muzycznego Paryża.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa
Tradycją jest, że co roku pary małżeńskie z terenu Gminy Wąpielsk obchodzą jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego i spotykają się na wspólnej uroczystości. Z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, Wójt Gminy oraz Kierownik USC składa najserdeczniejsze
życzenia Jubilatom przyznane przez Prezydenta RP Medale ,, Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie’’, upominki oraz kwiaty. Podczas uroczystości nie może zabraknąć toastu,
a po oficjalnej części, wszyscy zebrani udają się na obiad i słodki poczęstunek.

bardzo słaba jakość
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wąpielsk - ,,Moja mała ojczyzna''

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wąpielsku jest wynikiem współpracy gminy
z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Celem UTW jest m.in. promocja edukacji
w każdym wieku, aktywizacja osób starszych, podtrzymywanie więzi społecznych.
Zajęcia w większości mają formę wykładów, a także   konwersatoriów i warsztatów.  
Tematy zajęć są różnorodne. Nawiązują głównie do zdrowia, kultury, turystyki, religii
i przyrody, a na zakończenie roku ich to czas poczęstunku i wspólnej zabawy.

Niezwykłym wydarzeniem jakie miało miejsce w czasie mijającej kadencji był wieczór
autorski Pana Zbigniewa Żuchowskiego, mieszkańca Gminy Wąpielsk, historyka, autora wielu publikacji o historii regionu. Spotkanie poświęcone było tomikowi poezji pt.
,, Moja mała ojczyzna’’, który został wydany z okazji 650-lecia Wąpielska, a inspiracją
do jego stworzenia stała się historia najbliższej okolicy oraz osobiste przeżycia poety.

W chwili obecnej trwają zapisy do udziału w zajęciach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku na rok akademicki 2018/2019.

Wszystkich zainteresowanych i chętnych do stania się uczestnikiem zajęć, prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy.
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SPORT I REKREACJA
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KADENCJA NA SPORTOWO I BEZ NUDY

Wakacje i Ferie bez NUDY

„Umiem pływać”

Zajęcia Zumby, cheerleaderki

W ostatnich czterech latach kadencji nie zapomnieliśmy o najważniejszych ,,owocach’’ naszej Gminy,
a mianowicie o dzieciach, które chętnie uczestniczyły w spotkaniach organizowanych w czasie ferii zimowych i wakacji. Dzieci uczestniczą w zabawach i konkursach rozwijających zdolności manualne, sportowe
i intelektualne dzieci. Uczestnicy otrzymywali od Wójta dyplom uczestnictwa wraz z drobnym upominkiem.
Radość, uśmiechy, a przede wszystkim chęć uczestnictwa w zajęciach była i jest dla organizatorów bezcennym darem w świecie komputerów i elektroniki.

Od września 2015 roku uczniowie III klas Szkół
Podstawowych z Wąpielska, Długiego oraz Półwieska Małego uczestniczyli w bezpłatnych zajęć nauki
pływania na basenie w Rypińskim RCS w ramach projektu „Umiem Pływać”. Jest to największy projekt z zakresu nauki pływania realizowany w Polsce w ramach
akcji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina Wąpielsk
jako współorganizator zapewniła dzieciom bezpłatny dojazd na basen. Zajęcia z nauki pływania prowadzone były przez dwóch instruktorów posiadających
umiejętności pracy z dziećmi. Dla dzieci była to nie
tylko wspaniała okazja do nabycia umiejętności pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów,
ale i odmienna forma aktywności fizycznej, poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego w szkole.

Taniec rozwija mięśnie, koordyndycję, równowagę i właściwą postawę, ale także dba o sferę emocjonalną tancerzy. Jest to idealna forma odreagowania na stres, odprężenie, a przed wszystkim dobra zabawa, którą w Gminie
Wąpielsk zapewnić mogą zajęcia Zumby oraz czynnie
działające Cheerleaderki, które swoją charyzmą i pozytywnym nastawieniem zapraszają wszystkich do tańca
i działania.

KADENCJA W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
Ochotnicze Straże Pożarne

Działalność OSP jest warunkiem naszego bezpieczeństwa, finansowe na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem
dlatego dostrzegając i doceniając ich służbę, w miarę możliwości dla Jednostki OSP w Długiem. Przekazanie wozu strażackiego nastąpi już niebawem.
pomagamy w realizacji ich zadań bojowych, gospodarczych i szeroOchotnicze Straże Pożarne w Gminie Wąpielsk nie tylko gaszą pożary!
ko podjętej działalności dla dobra społeczeństwa.
W kalendarium naszej Gminy, szczególnymi dniami mijającej kadencji jest rok 2017,
kiedy to 5 stycznia 2017 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu
ratowniczo-gaśniczego Jednostce OSP Radzikach Dużych, natomiast 14 października
2017 r. oficjalne przekazanie jednostce OSP w Wąpielsku nowego samochodu pożarniczego i jego poświęcenie.
Oficjalna część każdej z uroczystości rozpoczęła się rozpoczynała się na placu przed
OSP w Radzikach Dużych i Wąpielsku. Przy zgromadzonych mieszkańcach, zaproszonych gościach i oczywiście druhach, nastąpiło złożenie meldunku gotowości
do rozpoczęcia uroczystości, poświęcenie aut przez proboszcza ks. Jacka Dudkiewicza,
wystąpienie Wójta, który pogratulował strażakom nowego nabytku i podziękował za
całokształt pracy, za poświęcenie, zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek.
Strażacy to ludzie wyjątkowi. Wspólnie z mieszkańcami wytyczają sobie cele i osiągają
je. Zakup nowych aut to kolejny cel jaki udało się osiągnąć podczas mijającej kadencji. To sukces całej społeczności, ponieważ nie sprzęt, a ludzie stanowią największą
wartość, jeśli chodzi o ratowanie ludzi czy bezpieczeństwo mieszkańców, a sprzęt
może im tylko pomagać skutecznie w zdarzeniach. Mimo, iż wyposażenie OSP w samochody ratowniczo – gaśnicze to inwestycja poważna i o wysokiej wartości, to jest
to dokonane z myślą o ludziach, którzm ma ten sprzęt służyć, których gospodarstwa
domowe ma ratować i zabezpieczać przed klęskami czy drobnymi zdarzeniami, jak
np. zwalczanie owadów. Zakup aut to nie jest inwestycja dla jednostek, lecz dla ogółu.
Idąc tą myślą, nie spoczęliśmy na laurach i w 2018 roku udało się pozyskać środki

Wiedza i doświadczenie strażaków, które zdobywają podczas licznych szkoleń
i ćwiczeń pozwalają na wykorzystanie tych dwóch aspektów przez mieszkańców Gminy Wąpielsk poprzez czynny udział w   szkoleniach i programach mających na celu
uświadomienie społeczeństwa, a przede wszystkim naukę radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, udzielania pierwszej, najważniejszej pomocy przedmedycznej.
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PRZYSZŁOŚĆ

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Zagospodarowanie przestrzenne
dla Lamkowizny i Kupna

Cztery lata to okres zbyt krótki, aby zrealizować całość zamierzeń, które podjąłem przed czterema laty. Bardzo wiele rzeczy, które w tej kadencji rozpoczęliśmy
Gmina Wąpielsk rozpoczęła przygotowania do sporządzenia planu zagospodarowania
naturalnie będzie mieć swoje zakończenie w następnych latach.
przestrzennego dla Lamkowizny i Kupna. Plan zagospodarowania określi kierunki zaI. Inwestycje, na które zostały pozyskane już środki, lecz z przyczyn od nas nieza- gospodarowania i rozwoju tego terenu. Wstępne założenia określają rozwój w kierunleżnych, m.in. z braku wykonawcy zadania, zostaną one zrealizowane w później- ku podkreślenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Przeprowadzone konsultacje społeczne umożliwią mieszkańcom, aby sami zdecydowali o przeznaczeniu tego
szym czasie, a należą do nich:
1. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP obszaru. Jest to Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy i Natura 2000, a więc
wskazanie do zagospodarowania w kierunku turystyczno-rekreacyjnym.
Wąpielsk.
2. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pół- W planie można tym samym wykluczyć powstawanie zakładów czy firm, ale można
ułatwić np. zabudowę mieszkaniową czy około turystyczną.
wiesku Małym.
Sporządzenie planu uniemożliwi powstanie chociażby zakładu polepszacza glebowe3. Budowa kanalizacji i wodociągu w Ruszkowie.
4. Wyposażenie wszystkich Szkół Podstawowych w pracownie fizyczno-chemicznej, go. Obecnie w tym temacie musimy cały czas prowadzić procedury administracyjne
związane z odwołaniami. Sprawa wróciła z Samorządowego Kolegium Odwoławczego
a także zakup 9 komputerów dla każdej placówki
do ponownego rozpatrzenia w ramach czynności ponownie zostanie przeprowadzona
II. Inwestycje drogowe, na które przygotowana jest dokumentacja geodezyjno – ocena oddziaływania na środowisko.
Plan zagospodarowania przestrzennego w kontekście powyższego uniemożliwi
projektową jako załącznik do Wniosku o dofinansowanie:
powstawanie inwestycji, które mogą negatywnie wpływać na środowisko.
1. Budowa drogi gminnej Wąpielsk – Kiełpiny
Wystąpiliśmy o pozyskanie grantu w wysokości 50 000 zł na przeprowadzenie konsul2. Budowa drogi gminnej Długie – Kozłówiec
tacji społecznych i opłacenie specjalistów przygotowujących dokumentację.
III. Projekty z zakresu infrastruktury społecznej i turystycznej:
1. Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Wąpielsk:
• altana 4m*6m w miejscowości Długie (przy OSP) i Ruszkowo,
• grill betonowy w miejscowości Wąpielsk i Radziki Duże, tereny przy OSP
2. Budowa placu zabaw w Ruszkowie.
3. Rozbudowa placu zabaw w Radzikach Dużych i w Wąpielsku.
4. Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych (m.in. utwardzenie
terenu z utworzeniem drogi dojazdowej)
5. Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku:
• utwardzenie terenu wraz z zagospodarowaniem w Radzikach Dużych
(w miejscu tzw. ,,parkingu przy Kościele''), teren nadal będzie służył jako
miejsce postoju,
• budowa i montaż wiaty turystycznej w miejscowości Łapinóżek.
IV. Programy aktywizujące mieszkańców.
1. ,,Aktywni cyfrowo mieszkańcy Gminy Wąpielsk'' – projekt o wartości 150 000 zł
mający na celu zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców.

HALA SPORTOWA
w Radzikach Dużych
Masz wolne popołudnia?
Lubisz sport i dobrą zabawę??

Zapraszamy wszystkich miłośników
piłki halowej do udziału w codziennych zajęciach
na hali sportowej w Radziakch Dużych.

Od Poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-21:00
na hali czeka na Państwa Animator Sportu.
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Nowe godziny otwarcia
Gminnej Biblioteki Publicznej
poniedziałek 12:00 - 16:00 - biblioteka w Radzikach Dużych
wtorek 12:00 - 16:00 - biblioteka w Wąpielsku
środa 12:00 - 16:00 - biblioteka w Radzikach Dużych
czwartek 12:00 - 16:00 - biblioteka w Wąpielsku
piątek 12:00 - 16:00 - biblioteka w Radzikach Dużych

