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Na Święta Wielkanocne przekazujemy
Państwu kolejne wydanie naszego Informatora.
Cieszę się, że możemy w nim przedstawić Państwu inwestycje w trakcie realizacji, gdyż
w ostatnim czasie możemy w Naszej Gminie
zaobserwować zaawansowane prace. Wszystkie inwestycje prowadzimy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.
Budujemy prawie 3,5 km drogi z Wąpielska do
Krza Radzikowskiego, po pracach przygotowawczych wykonawca przystępuje już do układania
warstwy asfaltowej. Modernizujemy 2,7 km drogę od Półwieska Małego do Krza Półwieskiego,
która jest bardzo dobrym szlakiem komunikacyjnym do Radzik Dużych. Trwa budowa nowych
odcinków dróg i przejść dla pieszych – dwa powstają w centrum Wąpielska i jedno na osiedlu
w Długiem. Niebawem nastąpi budowa 2,5 km
drogi w Kiełpinach.
Dbamy również o szkoły i naszych najmłodszych
mieszkańców. Czynnie obserwujemy możliwości pozyskania dofinansowania zarówno na
infrastrukturę szkolną jak i na realizację dodatkowych zajęć i wyjazdów dla uczniów. Dzięki
złożonym przez Gminę wnioskom szkoły otrzymają pomoce dydaktyczne w ramach programu
„Laboratoria Przyszłości”, a nasi uczniowie
skorzystają z wyjazdów w ramach programu
„Poznaj Polskę”, mają możliwość uczestniczenia w dwudniowych warsztatach ekologicznych

w Górznie czy w spektaklach profilaktycznych do
Rypina. Podpisane porozumienie o współpracy
z Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem
Związków Sportowych daje możliwość organizacji zajęć sportowych w szkołach, za które nauczyciele są wynagradzani ze środków Programu SKS.
W Gminie w trakcie realizacji jest aż dziesięć
projektów społecznych – są to kluby młodzieżowe i działania aktywizacyjne dla mieszkańców
obszarów objętych Programem Rewitalizacji.
Pozyskano na ten cel przeszło 550 tys. zł.
Rok 2022 zapowiada się w Gminie Wąpielsk
pracowicie. Mamy do wybudowania blisko                      
12 km dróg asfaltowych, dokończenie budowy
i wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, przebudowę centrum Ruszkowa, utworzenie
przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem,
budowę kolejnych odcinków wodociągu. Planujemy utworzenie miejsca rekreacji w Łapinóżku.
Dofinansujemy budowę drogi powiatowej. Nasze
otoczenie się zmienia, co jest dostrzegane zarówno przez mieszkańców jak i osoby z zewnątrz.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzę Państwu wiele Łask Bożych Zmartwychwstałego Chrystusa, zdrowia, spokoju i wiele
radości.
Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk
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Gmina Wąpielsk – Samorząd
wspierający Seniorów
W dniu 4 marca br. Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski odebrał od przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Romana Tasarza podziękowania i gratulacje
związane z realizacją projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.
Podejmowane przez nas działania na rzecz
seniorów oraz osób potrzebujących, zostały
docenione przez Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego tytułem „Samorząd
wspierający Seniorów”. Serdecznie dziękujemy za przyznany tytuł.
Dzięki monitorującym funkcje życiowe, mobilnym urządzeniom połączonym z telecentrum
ratunkowym, sześcioro niepełnosprawnych
mieszkańców naszej gminy zostało włączonych do opiekuńczo-ratunkowego systemu
teleopieki domowej. Bransoletki życia zostały bezpłatnie przekazane samotnym osobom
z niepełnosprawnościami na przełomie wrzesień/październik 2021 troku. Z każdą z osób
biorących udział w nowej formie wsparcia została podpisana umowa użyczenia.
Specjalnie zaprojektowana bransoletka na
nadgarstek monitoruje funkcje życiowe oraz
wyposażona jest w przycisk SOS, powiadamiający o zagrożeniu dla zdrowia, życia
i bezpieczeństwa, czujnik tętna oraz detektor
upadku. Posiada lokalizację GPS, dzięki której
możliwa jest identyfikacja obszaru przebywania użytkownika opaski i natychmiastowej pomocy w stanach zagrożenia. Bransoletki życia
służą do szybkiego przywoływania pomocy
i zapewniają użytkownikom całodobową telefoniczną opiekę ratowników medycznych.
Gmina Wąpielsk otrzymała wsparcie na realizację projektu w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Jego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a partnerami 79 instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Gmina
Wąpielsk) oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kompetencji Cyfrowych w Toruniu.
Realizację programu koordynuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku.

Walne Zgromadzenie Delegatów
Gminnej Spółki Wodnej w Wąpielsku

W dniu 14 marca 2022 roku w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku
odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów
Gminnej Spółki Wodnej Wąpielsk.
W obradach wzięło udział 13 delegatów oraz
zaproszeni goście: Wójt Gminy Wąpielsk pan
Dariusz Górski, kierownik Samorządowego
Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku pani Izabela Lewandowska,
Inspektor Starostwa Powiatowego w Rypinie
pan Tomasz Sajnóg oraz były Przewodniczący
Spółki pan Józef Dobrzeniecki.
Delegaci wysłuchali sprawozdań Zarządu
z działalności w 2021 roku, sprawozdania
Komisji Rewizyjnej z kontroli dokumentów
księgowych i finansowych oraz sprawozdania
z budżetu, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.
W sprawozdaniu Zarządu przedstawiono informacje o otrzymanych i wykorzystanych
dotacjach w 2021 r.: 19100,00 zł z Urzędu
Wojewódzkiego, 2600,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz 4000,00 zł z Urzędu Gminy
w Wąpielsku. Podziękowano organom samorządu terytorialnego i administracji rządowej
za udzieloną pomoc. Zarząd Spółki i zgromadzeni Delegaci podkreślili, że, że współpraca
z Wójtem Gminy Wąpielsk Dariuszem Górskim układa się bardzo dobrze i dzięki uzyskanemu wsparciu i pomocy Spółka Wodna
może rozwijać swoją działalność.

Bardzo ważnym etapem w funkcjonowaniu
Spółki jest rok bieżący, gdzie zaplanowano
zakup koparko – ładowarki, na który Gmina
przygotował wniosek i Spółka Wodna w Wąpielsku otrzymała dofinansowanie z Agencji
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.
Obecnie przy wsparciu Urzędu Gminy został
ogłoszony przetarg na zakup urządzenia.
W 2021 r. ściągalność składki członkowskiej
wyniosła 84,2%. Posiadane środki zostały wykorzystane na naprawę pilnych awarii urządzeń melioracyjnych i konserwację rowów
melioracyjnych. Na zgłaszane awarie i uwagi
rolników Zarząd reaguje szybko i w miarę
posiadanych środków awarie usuwa się bezzwłocznie.
W 2021 roku składka członkowska wynosiła
23 zł/ha zmeliorowanego gruntu.
W 2022 r. Spóła Wodna w Wąpielsku również
będzie składała wnioski o pozyskanie dotacji
celowych z budżetu państwa. Planuje się konserwację rowu melioracyjnego we wsi Długie.
Plan pracy został przyjęty bez zmian. Delegaci przyjęli jednogłośnie uchwałę przyznającą
ekwiwalent Przewodniczącemu Spółki za czas
oraz koszty poświęcone na nadzorowanie robót przy urządzeniach melioracyjnych oraz za
pracę wykonane na rzecz Spółki Wodnej.
Udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi.

ferę akceptacji i bezpieczeństwa. Planujemy otwarcie dwóch grup wiekowych, tj. dla
dzieci 3-4 letnich oraz dla dzieci 5-6 letnich.
Przedszkole będzie czynne w godzinach
od 6.30 do 16.30. Zapraszamy do zapisów!

Więcej informacji można uzyskać pod nr
tel. 516 030 621 lub 694 466 818.

Powstaje Przedszkole w Długiem – zapraszamy do zapisów!
Od kilku lat zauważamy w naszej
Gminie dużą potrzebę organizacji wychowania przedszkolnego. Mimo otwarcia
w 2015 roku przedszkola w Radzikach Dużych potrzeby w tym zakresie nadal występują. Rodzice, szczególnie ci dojeżdżający
do pracy, często sygnalizują, że chcieliby po
drodze do pracy zostawiać w naszej gminie dziecko w przedszkolu, a wracając
z pracy mieć możliwość odbioru dziecka, a przy tym być pewnym, że dziecko będzie miało możliwość pozostania
w przedszkolu dłużej niż obligatoryjne
5 godzin dziennie.
Jednocześnie analiza pracy szkół w naszej
gminie pokazuje, że szkoły mają możliwości lokalowe, by zwiększyć ich ofertę
edukacyjną. Na szlaku komunikacyjnym
do Rypina, przy drodze powiatowej mieści
się szkoła podstawowa w Długiem, która
nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości i posiada wolną przestrzeń, którą
można przeznaczyć na sale przedszkolne.
Dzięki staraniom Wójta Gminy Dariusza
Górskiego i pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład
w kwocie przeszło 900 tys. zł już po wakacjach szkoła w Długiem zmieni się,
a szeroki korytarz i obecne pomieszczenia
na parterze szkoły zostaną zaadoptowane
na drugie przedszkole gminne z dostosowaną do potrzeb dzieci ofertą edukacyjną

wychowania przedszkolnego.
Przygotowany projekt adaptacji polega na
przekształceniu części pomieszczeń szkoły
na sale przedszkolne tak by powstały dwie
niezależne sale przedszkolne wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem
niezbędnym do prowadzenia zajęć przedszkolnych. Źródło ciepła zostanie zastąpione pompą ciepła wraz z niezbędną fotowoltaiką. Do budynku zostanie dobudowany
podjazd dla niepełnosprawnych. Powstanie
również plac zabaw dostosowany dla przedszkolaków. Obecnie został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania, a na złożenie ofert oczekujemy do dnia
8 kwietnia 2022 r.
Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu Przedszkola Gminnego w Długiem od
1 września 2022 r. oraz o włączeniu go
w skład nowoutworzonego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długiem. Obecnie
trwa jeszcze rekrutacja do Przedszkola. Zapraszamy wszystkie osoby chętne z terenu
całej Gminy Wąpielsk oraz z okolic do zapisywania swoich pociech do nowo utworzonej placówki.
Przedszkole w Długiem oferuje nowo wyposażone sale, łazienki dostosowane do
potrzeb dzieci, oddzielne szatnie, smaczne
obiady, wykwalifikowany personel przedszkolny, bogaty program nauczania, atmos-
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Trwa budowa drogi w miejscowości
Kierz Radzikowski
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Modernizację drogi Półwiesk Mały –
Kierz Półwieski – prace już trwają!
Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej Półwiesk Mały – Kierz
Półwieski na odcinku długości 2,690 km, na
którą Gmina Wąpielsk uzyskała 1.176 469 zł
dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Droga ta, mimo, że jest asfaltowa, była wykonana w nieodpowiedniej technologii, bez właściwej podbudowy, co skutkowało jej słabym
stanem i dziurawiącą się nawierzchnią. Wielokrotnie próbowaliśmy ją naprawiać, ale nie
przynosiło to oczekiwanych rezultatów, gdyż
wymagała kompleksowego remontu. „Jest to
ważny szlak komunikacyjny na terenie naszej Gminy - mówi Wójt Dariusz Górski - wiele osób korzysta z tej drogi, a coraz częściej
obserwujemy, że poruszają się nią pojazdy
z dużym tonażem, co powoduje konieczność
zwiększenia jej nośności. Dzięki uzyskanemu
dofinansowaniu możemy realizować tą inwestycję, bardzo potrzebną mieszkańcom.”
Realizowana inwestycja polega na przebudowie ww. drogi gminnej, tj. drogi o nr 120136C
Radziki Duże – Półwiesk Mały na długości
2 690 m od km 2+510 do km 5+200, czyli od
skrzyżowania z drogą powiatową w Półwiesku Małym do skrzyżowania z drogą gminną
w miejscowości Kierz Półwieski.
Zakres robót obejmuje: wykonanie nowej
nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie podbudowy na
poszerzeniach jezdni z kruszywa łamanego
i betonu, wykonanie chodnika, wykonanie
zjazdów do posesji, ustawienie oznakowania
pionowego i wykonanie poziomego, ustawienie 4 lamp drogowych o zasilaniu fotowoltaicznym i turbinami wiatrowymi.
Zadaniem przebudowy jest poprawienie stanu nawierzchni i jej nośności, bezpieczeństwa
i oddziaływania środowisko.

Mieszkańcy Sołectwa Kierz Radzikowski wielokrotnie występowali do Wójta
Gminy Dariusza Górskiego z prośbą o modernizację drogi w ich miejscowości. Na jednym z
zebrań sołeckich jednogłośnie podjęli uchwałę o wydatkowaniu części funduszu sołeckiego na niezbędną dokumentację, wyrażając
zgodę na długotrwałą procedurę z tzw. specustawy drogowej i opracowanie niezbędnej
dokumentacji.
W rezultacie został przygotowany projekt pn.
„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych
nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski
- Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, długość 3,447 km”. Wójt Gminy Wąpielsk złożył
wniosek o jego dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg i udało się go wpisać
na listę zadań wieloletnich z dofinansowaniem w kwocie 1.302.090,00 zł.
W listopadzie 2020 roku został rozstrzygnięty przetarg na realizację tego zadania, a wyłoniony wykonawca ma je wykonać za kwotę
1.860.1219,25 zł do 31 sierpnia br. Całkowity koszt inwestycji to kwota 2.661.183.38 zł.
Zaplanowano, że ma to być droga asfaltowa
o szerokości 5 m.
Obecnie prace budowlane trwają. Na drodze,
po pracach przygotowawczych, pojawia się
już nowa nawierzchnia.

Nowy odcinek drogi asfaltowej
i przejście dla pieszych w Długiem

Nowe odcinki dróg w centrum
Wąpielska

Dzięki dofinansowaniu z działania
na budowę przejść dla pieszych w centrum
Wąpielska powstaną dwa nowe asfaltowe
odcinki dróg gminnych, tj. odcinek między
Ośrodkiem Zdrowia a Sklepem Lewiatan
z dofinansowaniem 182.044,00 zł i odcinek
na nowopowstającym osiedlu przy GOK-u po
pozyskaniu kwoty 175.453,00 zł.
Na drodze przy Ośrodku Zdrowia zaprojektowano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego o szerokości jezdni od 5,0 do 5,5 m. Na
początkowym odcinku drogi zaprojektowano
przejście dla pieszych oraz 2 m chodnik o nawierzchni z kostki betonowej po obu stronach

jezdni. Po lewej stronie drogi zaprojektowano
zatokę postojową na 7 stanowisk postojowych, w tym jedno dla pojazdów osób niepełnosprawnych, a po stronie prawej, zaprojektowano zjazd o nawierzchni bitumicznej. Droga
zostanie oświetlona lampami hybrydowymi.
Odcinek drogi przy GOK-u (na kolejce) będzie miał również nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokość jezdni 5,0 m. Po lewej
stronie drogi zaprojektowano 2 m chodnik
o nawierzchni z kostki betonowej, a po prawej
stronie drogi chodnik w obrębie projektowanego przejścia dla pieszych. Zaprojektowano
także hybrydowe lampy uliczne LED.

Mieszkańcy Długiego mogą cieszyć
się z kolejnego nowego odcinka drogi asfaltowej. Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski
z pracownikami, korzystając z działania na
budowę przejść dla pieszych, pozyskał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 167.266,00
zł z Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg
Lokalnych na budowę przejścia dla pieszych
i 100 m odcinka drogi wraz z infrastrukturą
na osiedlu w miejscowości Długie. Po rozstrzygniętym przetargu wartość zadania wyniosła 246.987,00 zł.
W ramach realizowanej inwestycji zaprojektowano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego ograniczoną jednostronnie krawężnikiem betonowym o szerokości jezdni 5,0 m
z poszerzeniem w obrębie włączenia do drogi
powiatowej w celu dostosowania do geometrii istniejącego zjazdu publicznego i przejście
dla pieszych. Na całej długości drogi zaprojektowano 2 m chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej (po prawej stronie drogi). Zaprojektowano zjazdy i pobocza gruntowe. Droga
zostanie oświetlona lampami hybrydowymi
ledowymi.
Obecnie prace są już na zaawansowanym po-

ziomie. Mieszkańcy już cieszą się nawierzchnią asfaltową na nowej drodze. Wykonawca
zobowiązany jest zakończyć budowę drogi do
31 sierpnia br., ale zapowiada, że wykona je
znacznie szybciej.
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Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Wąpielsk

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W maju 20221 r. Wójt Gminy Wąpielsk podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu porozumienie o współpracy, w wyniku którego
w naszej Gminie został uruchomionych Punkt
Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze.
Dzięki temu mieszkańcy mogą uzyskać pełne
informacje o funkcjonowaniu Programu na
miejscu, w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
Punkt konsultacyjny działa w naszej Gminie
wg następującego harmonogramu: poniedziałek, środa, czwartek 13.00-15.00, wtorek
– 14.00 - 16.00, piątek- 12.00-14.00. Prowadzi go pracownik Urzędu Gminy Pani Marta
Zielińska i jest on zlokalizowany na parterze
Urzędu w pokoju nr 3.
Program „Czyste Powietrze” skierowany jest
do osób fizycznych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych
budynków mieszkalnych lub wydzielonego
w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Roczny dochód beneficjenta nie może przekroczyć 100 000 zł
Wnioskodawcy podzieleni są na trzy grupy tj:
1) Uprawnieni do podstawowego poziomu
dofinansowania- osoby których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł .

2) Uprawnieni do podwyższonego poziomu
dofinansowania – osoby, których przeciętny
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie
domowym nie przekracza: 1.564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2.189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
3) Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie
domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1.260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

W przypadku osób kwalifikujących się do
podwyższonego poziomu dofinansowania
beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka jej gospodarstwa domowego,
zgodnie z miejscem zamieszkania.
W przypadku osób kwalifikujących się do
najwyższego poziomu dofinansowania beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia
zaświadczenia wydanego na jego wniosek,
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , potwierdzające ustalone prawo do ww.
zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie
jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym
z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do
dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
W ramach dofinansowania można zakupić
i zamontować jedno źródło ciepła do celów
ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u., natomiast
stare źródło ciepła musi być trwale wyłączone z użytku.

Dofinansowanie można uzyskać na rozpoczęte inwestycje. Możliwe jest rozpoczęcie inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie, natomiast maksymalny
termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia
nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia
wniosku.
Należy pamiętać, że budynki nowobudowane
nie kwalifikują się do programu.

DOTACJE NA CZYSTE POWIETRZE MOŻNA
UZYSKAĆ M. IN. NA:
•
Audyt energetyczny budynku/lokalu
mieszkalnego wykonany przed złożeniem wniosku;
•
Wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe ekologiczne m.in.:
- Kocioł na paliwo stałe (pellet – biomasa pochodzenia rolniczego
i leśnego);
- Kocioł olejowy kondensacyjny ze
sterowaniem;
- Kocioł gazowy kondensacyjny ze
sterowaniem;
- Pompa ciepła z osprzętem (powietrze/woda, powietrze/powietrze);
- Pompa ciepła z osprzętem (grunt/
woda, woda/woda);
•

•
•

•

•
•

Materiały budowlane wchodzące
w skład instalacji grzewczej oraz instalacji ciepłej wody użytkowej z usługą montażu;
Kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne z osprzętem, z usługą montażu;
Materiały budowlane wykorzystywane do ocieplenia przegród budowlanych lub zabezpieczenia przed zawilgoceniem, z usługą montażu;
Materiały budowlane ocieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od
nieogrzewanych, z usługą;
Stolarka okienna/drzwi balkonowe;
Drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy w garażach ogrzewanych.

INFORMACJE POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA
WNIOSKU W RAMACH CZYSTEGO POWIETRZA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imię i nazwisko inwestora, PESEL, adres,
numer telefonu
Adres nieruchomości
Imiona i nazwiska współwłaścicieli
(jeśli są)
Adres e-mail
Numer działki na której znajduje się
budynek
Numer księgi wieczystej
Powierzchnia budynku
Rok budowy budynku
Czy w budynku jest prowadzona lub
zarejestrowana działalność? (jeśli tak
podać powierzchnię pod nią wydzieloną
w budynku)
Numer konta bankowego
Jaki piec wnioskodawca zamierza kupić?
Czy wnioskodawca zamierza wykonać
instalację c.o? (np. zakup grzejników
itp.)
Podać powierzchnię okien (jeśli mają
być objęte wnioskiem)
Podać powierzchnię drzwi (jeśli mają
być objęte wnioskiem)
Podać powierzchnię docieplenia (jeśli
ma być objęte wnioskiem)
Czy wnioskodawca wnioskuje o panele
fotowoltaiczne w ramach wniosku?

W punkcie konsultacyjnym Mieszkańcy Naszej Gminy mają możliwość omówienia zaplanowanych inwestycji domowych oraz uzyskania informacji czy można je sfinansować
ze środków Programu Czyste Powietrze. Ponadto Mieszkańcy mogą merytorycznie skonsultować treść swojego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego
Czyste Powietrze, a także złożyć taki wniosek
za posrednictwem Punktu, bez konieczności
udawania się do siedziby WFOŚiGW w Toruniu.
Następnie złożony wniosek przesyłany jest
przez Punkt Konsultacyjny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdzie następuje jego
ocena formalna i merytoryczna.

Uruchomiony w Urzędzie Gminy w Wapielsku
Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie
mieszkańcom Gminy aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach programu.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinan-

sowania m. in. do wymiany kotłów, przeprowadzania prac modernizacyjnych a w efekcie
do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wąpielsk.
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Gminny Dzień Sołtysa w Długiem i uroczyste podpisanie umowy
18 marca 2022 r. w Długiem zorganizowano gminne obchody Dnia Sołtysa połączone
z uroczystym podpisaniem umowy na realizację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr
120121C Kiełpiny – Kiełpiny dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych.
W uroczystości uczestniczyli: Anna Gembicka
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Marzena Łukowska Menager
BGK – operatora Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, Jan Kopiczyński Prezes
Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego w Brodnicy, Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk, Agnieszka Matyjasik Sekretarz
Gminy Wąpielsk, Monika Gazda-Wiśniewska
Skarbnik Gminy Wąpielsk, a także Sołtysi
z terenu Gminy Wąpielsk, Radni z Przewodniczącym Rady Gminy Wąpielsk Tomaszem
Czajkowskim na czele, przedstawiciele jednostki OSP Długie, członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Długiem oraz pracownicy Urzędu
Gminy w Wąpielsku.
Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia
Pani Marty Zielińskiej – osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Przedstawiła ona prezentację dotyczącą możliwości pozyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i zapoznała zebranych
z zasadami działania Punktu Konsultacyjnego
w naszej Gminie.
Następnie Wójt Gminy nawiązując do obchodzonego Dnia Sołtysa omówił wydatkowanie
środków z Funduszu Sołeckiego finansowanego z budżetu Gminy Wąpielsk w poszczególnych sołectwach z uwzględnieniem działań
wykonanych oraz zaplanowanych na rok bieżący. Wójt podziękował Sołtysom za zaangażowanie w pełnieniu tej ważnej dla mieszkańców funkcji i życzył wszelkiej pomyślności na
kolejne lata.
Życzenia dla Sołtysów złożyła również obecna
na spotkaniu Wiceminister Anna Gembicka,
a następnie wraz z Wójtem Gminy Wąpielsk
wręczyła listy gratulacyjne Sołtysom z terenu
Gminy Wąpielsk.
W tracie uroczystości dokonano także symbolicznego podpisania aktu potwierdzającego zawarcie umowy na realizację zadania pn:
Przebudowa drogi gminnej nr 120121C Kiełpiny – Kiełpiny dofinansowanego w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład Program
Inwestycji Strategicznych. Inwestycja polega
na przebudowie drogi gminnej na długości
niespełna 2,5 km. Wartość inwestycji wynosi 1.761.510,31 zł, w tym dofinansowanie
1.673.435,79 zł. Wykonawcą wyłonionym
w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo
Drogowo – Budowlane w Brodnicy.
Akt potwierdzający zawarcie umowy podpisali: Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dariusz
Górskiego – Wójt Gminy Wąpielsk oraz Jan
Kopiczyński Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Drogowo-Budowlanego w Brodnicy.
Na zakończenie spotkania głos zabrali przed-

stawiciele jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem, którzy podziękowali Wiceminister Annie Gembickiej za otrzymane do tej
pory wsparcie, prosząc o dalszą współpracę
i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na remont świetlicy w Długiem.
Poczęstunek przygotowały Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Długiem oraz
w Kiełpinach.

5

6
Gmina Wąpielsk za pośrednictwem
LGD pozyskała środki na realizację projektów
społeczno zawodowych dla mieszkańców naszej Gminy.
Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wąpielsku realizuje 3 projekty społeczno-zawodowe dla osób dorosłych, bezrobotnych
lub biernych zawodowo mieszkających na
terenie Gminy Wąpielsk. Są to następujące
działania: „Aktywizacja społeczno zawodowa
mieszkańców Gminy Wąpielsk”, „Aktywizacja
społeczno zawodowa mieszkańców Wąpielska” oraz „Aktywizacja społeczno zawodowa
mieszkańców Ruszkowa”. Całkowita wartość
jednego projektu wynosi 83.458,76 zł, w tym
środki w postaci grantu w kwocie 79.285 zł.
Założeniem realizowanych projektów jest
integracja osób biorących w nich udział oraz
powrót do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. W każdym projekcie
uczestniczy 16 osób (łącznie 48 osób).
W ramach projektów zrealizowane zostały
spotkania indywidualne oraz grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem. Poprzez
udział w projekcie uczestnicy mieli możliwość
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Projekty społeczno-zawodowe
ukończenia jednego kursu zawodowego o wybranej tematyce: manicure/pedicure, makijaż,
bukieciarstwo, ogrodnik, operator wózków
widłowych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pomoc kuchenna, opiekun osób starszych
czy elektryk.
W dalszych działaniach projektu zaplanowano przeprowadzenie warsztatów tematycznych pn: warsztaty kulinarne, florystyczne,
rękodzielnicze oraz stolarskie. Uczestnicy
będą mieli możliwość wyjazdu na wycieczkę
do Torunia do Centrum Innowacyjności i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. W ramach
realizowanych projektów dodatkowo 3 osoby
zostaną skierowane na odbycie 3 miesięcznego stażu (łącznie 9 osób).
Projekty objęte grantem współfinansowane
są z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej nr 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie
11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na
lata 2014-2020.

Projekty aktywizacyjne
Gmina Wąpielsk realizuje 3 projekty
społeczne dla osób dorosłych pn. „Aktywni
Wąpielsku”, „Aktywni w Ruszkowie”, „Aktywni
w Długiem”. Realizowane projekty przyczynią się do integracji osób biorących w nich
udział oraz ich aktywnego udziału w życiu
społecznym. W każdym projekcie uczestniczy
17 osób. Całkowita wartość jednego projektu
wynosi 53 059,00 zł, w tym środki w postaci
grantu w kwocie 50 000,00 zł.
W ramach projektu zaplanowano warsztaty
tematyczne, w tym kulinarne, których efektem były smakowicie wyglądające potrawy.
W ramach projektu uczestnicy mieli również
zajęcia z psychologiem, zajęcia sportowe, zajęcia w Pracowni Ceramicznej, wyjazdy do
kina oraz wyjazdy do Torunia i Ciechocinka.
Projekty objęte grantem współfinansowane
są z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej nr 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie
11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.
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Projekty dla dzieci i młodzieży

Gmina Wąpielsk uzyskała dofinansowanie i realizuje cztery projekty dla dzieci
i młodzieży pn. „Aktywnie ku społeczności Klub młodzieżowy w Wąpielsku”, „Aktywnie
ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych”, „Klub młodzieżowy w Wąpielsku”, „Klub młodzieżowy w Ruszkowie”
w ramach projektu grantowego „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” pt. „Wdrażanie Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin
Dobrzyńskich Region Północ”. Wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 50
000,00 zł.
Celem każdego z projektów jest aktywizacja społeczna 16 dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
z obszaru Gminy Wąpielsk oraz wzmacnianie
procesu edukacyjnego i stymulowanie rozwoju uczestników projektu przez zaplanowane
w projekcie zajęcia tematyczne. Klub w swojej
działalności zakłada wzmacnianie poczucia
własnej wartości i dostarczanie pozytywnych
wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży.
Uczestnicy mogą bezpiecznie spędzać czas
wolny, gdzie rozwijają swoje talenty i zainteresowania.
W ramach projektów realizowane są dodatkowe zajęcia wspierające proces edukacyjny
z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i informatyki, zajęcia z tańca, rytmiki,
akrobatyki oraz konstrukcyjne i z gier planszowych, wyjazdy do kina, na basen lub kręgle, wycieczki do Torunia.
Dzieci uczestniczące w projektach korzystają
również ze specjalistycznej pomocy psychologicznej. Zajęcia z psychologiem prowadzone
są indywidualnie i grupowo. Celem porady
jest odzyskanie równowagi emocjonalnej
i przekonanie o możliwości wpływania na
swoje życie.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zakupiono także sprzęt na potrzeby realizowanych projektów taki jak: głośnik, stroje, sprzęt
sportowy (rower treningowy, stepery, piłki,
maty do ćwiczeń, skakanki,) pufy sako, instrumenty muzyczne, chusty animacyjne, gry oraz
pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć
podnoszących kompetencje uczestników.
Po przeprowadzonym procesie rekrutacyjnym każdy uczestnik projektu otrzymał opaskę fitness oraz zestaw pomocy dydaktycznych.
Na zajęciach dzieci otrzymują posiłki i korzystają z materiałów dydaktycznych, które
otrzymały w dniu rozpoczęcia projektu. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w zajęciach,
umilając sobie wzajemnie czas, co sprzyja aktywności w środowisku lokalnym.
Projekty objęte grantem współfinansowane
są z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej nr 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie nr
11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.
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Wizyty Wójta Gminy w szkołach

W marcu br. Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz
Górski odwiedził uczniów w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy
Wąpielsk i na uroczystych apelach przekazał
na ręce dyrektorów bony upominkowe dla
uczniów.
Uczniowie klas 1 – 3 ze szkół w Długiem,
w Półwiesku Małym oraz w Wąpielsku

otrzymały bilety na spektakl profilaktyczny
pn. ,,Tajemnicza Skrzynia”, który był wystawiany w Kinie ,,Bałtyk” w Rypinie.
Starsi uczniowie z klas 4 – 8 ze szkoły w Radzikach Dużych oraz w Półwiesku Małym
otrzymały bony upominkowe na dwudniowe warsztaty ekologiczne odbywające się
w Górznie.

Wysokość podatków i opłat
w Gminie Wąpielsk
1. Opłata za wodę - 3zł/ 1m3
2. Opłata za ścieki - 4 zł/ 1m3
3. Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:

a) nieruchomości zamieszkałe- 24,00 zł od
osoby zamieszkującej nieruchomość, z zastrzeżeniem, że jeżeli osoby mieszkające na
danej nieruchomości same kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku to
przysługuje im zwolnienie po uprzednim złożeniu deklaracji w Urzędzie- 2zł/ osoba

b) nieruchomości niezamieszkałe są objęte
stawką liczoną od wielkości pojemnika, która
wynosi następująco:
•
pojemnik 120l - 22,00 zł
•
pojemnik 240l - 36,00 zł
•
pojemnik 1 100l - 209,00 zł

c) roczna ryczałtowa stawka opłaty od domku
letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe- 190,00 zł

4. Podatki i opłaty:
•
stawka roczna od podatku od nieruchomości od budynków (lub ich części)
mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej- 0,50 zł
•
od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej- 22,00 zł

•

od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1m2 powierzchni- 0,85 zł
•
stawki podatku od środków transportowych:
a) od samochodu ciężarowego:
=> powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie: 525,00 zł
=> powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie: 735,00 zł
=> powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton:
945,00 zł
b) od autobusu w zależności od liczby miejsc
do siedzenia poza miejscem kierowcy:
=> mniejszej niż 22 miejsc: 1 100,00 zł
=> równej lub większej niż 22 miejsc:
1 500,00 zł
c) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 650,00 zł
•
średnia cena skupu żyta na obszarze
gminy Wąpielsk, przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za
1dt- 53,00 zł
Więcej informacji na temat podatków i opłat
lokalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wąpielsku w Referacie Budżetu i Finansów.
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Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku
Informujemy mieszkańców Gminy Wąpielsk,
że od dnia 1 marca 2022r. zmienia się wysokość opłaty za odpady komunalne. Wysokość
opłaty to 24,00 zł od osoby.
Opłata za miesiąc styczeń i luty (19,00 zł/
osoba) oraz numer konta, na które dokonujemy wpłaty, pozostaje bez zmian.
Wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, szkoły,
świetlice):
Opłata za pojemnik o pojemności:
- 120 l – 22,00 zł
- 240 l – 36,00 zł
- 1100 l – 209,00 zł
Opłata za każdy worek do segregacji (min.
4 worki) – 11,00 zł
Właściciele domków letniskowych ponoszą
roczną opłatę w wysokości – 190,00 zł
Podwyżka cen była konieczna ze względu na
wyższe koszty za odbiór odpadów z terenu
Gminy Wąpielsk, ale przede wszystkim zmiana cen była spowodowana zwiększoną ilością odpadów oddanych przez mieszkańców.
W roku 2021 oddaliśmy blisko 100 ton więcej odpadów w porównaniu do roku 2020
i kalkulując stawkę na rok 2022 należało przy-

jąć podobną ilość odpadów jakie zostaną odebrane z terenu naszej gminy.
Zwracamy się z apelem do mieszkańców
o właściwe gospodarowanie wytworzonymi
odpadami, prawidłową segregację odpadów
oraz o ograniczenie ich wytwarzania w gospodarstwie domowym.
Zachęcamy mieszkańców do wyposażania
nieruchomości w kompostowniki (wszystkie odpady organiczne/bio pozostają
na nieruchomości, są zagospodarowane
w specjalnym pojemniku lub wyznaczonym miejscu). Po zastosowaniu kompostownika w gospodarstwie domowym
opłata od osoby wyniesie 22,00 zł.
Prosimy także o nie wrzucanie do pojemników odpadów, które nie powinny tam trafić!!!
Szczególnie nie wrzucajcie odpadów remontowych, gruzu itp. Pamiętajmy, że odpady
problemowe (gruz, płytki, stare meble, zużyte
AGD i RTV, baterie można oddać bezpłatnie do
PSZOK-a w Wąpielsku.
Drodzy Mieszkańcy pamiętajmy, że ograniczenie ilości oddawanych odpadów poprzez
ich prawidłową segregację, zapobiegnie podwyżkom cen za odbiór i zagospodarowanie
odpadów

W 2021 roku gminę Wąpielsk zamieszkiwały
3 993 osoby.
63 osoby zostały zameldowane na pobyt stały,
17 osób na pobyt czasowy.
Wymeldowano 66 osób, z czego 56 osób zmarło
(kobiety - 28, mężczyźni - 28)

dzieci, a tym 18 dziewczynek i 22 chłopcow.
Związek małżeński zawarło 48 mieszkańców
Gminy Wąpielsk, w tym 15 parom udzielono ślubu konkordatowego, a 6 parom ślubu cywilnego.
W USC w Wąpielsku zaewidencjonowano, że 14
mieszkańców Gminy Wąpielsk rozwiązało związek małżeński przez rozwód.
Na podstawie złożonych wniosków 3 pary małżeńskie otrzymały medale od Prezydenta RP za
długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat).

Rok 2021 w liczbach – dane z USC Wąpielsk

Wnioski o wydanie dowodu osobistego złożyło
180 osób, a 23 osoby zgłosiły jego utratę bądź
kradzież.
W roku 2021 w Gminie Wąpielsk urodziło się 40

