BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY DRAGACZ
Kwiecień 2015
Publikacja sfinansowana ze środków Urzędu Gminy Dragaczu

Kierujemy do Państwa pierwszy biuletyn informacyjny, który będzie ukazywał się w
odstępie kwartalnym. Naszym zamierzeniem jest przekazywanie bieżących informacji
dotyczących najważniejszych działań podejmowanych przez Wójta i Radę Gminy Dragacz. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. Na najbliższych spotkaniach
sołeckich czekamy na sugestie i uwagi dotyczące formy biuletynu.

BUDŻET NA 2015 ROK (ZE ZMIANAMI Z 31 MARCA 2015 R.)
Dokładny opis budżetu znajduje się na stronie www.bip.dragacz.pl w zakładce
Finanse Gminy, odnośnik Budżet. Szczegółowe objaśnienia wpływów i wydatków znajdują się w załączniku nr 5. Poniżej przedstawiamy opis najważniejszych
założeń budżetu na 2015 rok. Kwoty są przybliżane do pełnych złotych.
Plan dochodów ogółem: 23 149 387 zł (w tym bieżących 22 005 036 zł, majątkowych 1 144 351 zł)
Plan wydatków ogółem: 26 470 635 zł ( w tym bieżących 20 695 248 zł, majątkowych 5 775 387 zł)
Deficyt: 3 321 248 zł
Źródłem finansowania deficytu jest:
− nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki: 1 355 648 zł
− pożyczki i kredyty: 1 965 600 zł.
PLANOWANE GŁÓWNE WYDATKI NA 2015 ROK
Wydatki na rolnictwo i łowiectwo: 1 986 820 zł.
Na wydatki składają się m.in.:
− kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap (zakładany koszt:1 409 399 zł),
− budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie (zakładany
koszt I etapu: 540 221 zł),
− dotacja celowa dla związku wałowego,
− wpłaty na rzecz izb rolniczych.
Wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 1 620 651 zł.
Na wydatki składają się m.in.:
− zakup energii cieplnej oraz wody z jednostki wojskowej,
− koszt wytworzenia i dostarczenia wody z gminnej hydroforni,
− koszt utrzymania infrastruktury wodociągowej,
− wynagrodzenia pracowników.

Wydatki na transport i łączność: 2 475 310 zł.
Na wydatki składają się m.in.:
− modernizacja ulicy Pocztowej i Piaskowej w Górnej Grupie (zakładany koszt:
1 050 000 zł)
− bieżące utrzymanie gminnych dróg (m.in. zimowe utrzymanie dróg, zakup
skrywy, szlaki i kamienia),
− dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadanie "Przebudowa drogi
powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice etap III od km 6+773 do km 13-273”
(600 000 zł)
− dotacja dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadanie "Przebudowa drogi
powiatowej nr 1231C Grupa – Górna Grupa” (575 000 zł).
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową: 695 440 zł.
Na wydatki składają się m.in.:
− utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych,
− gospodarka gruntami i nieruchomościami (podatek od nieruchomości od mienia gminnego, który nie podlega zwolnieniom, zarezerwowane środki na zakup
działki w Dragaczu pod gminne przedszkole).
Wydatki na administrację publiczną: 2 253 928 zł.
Na wydatki składają się m.in.:
− wynagrodzenia pracowników,
− ogrzewanie urzędu gminy, woda, energia
− artykuły biurowe,
− opłaty pocztowe,
− obsługa prawna,
− diety radnych,
− zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki,
− wydatki rad sołeckich (m.in. diety sołtysów, dożynki, festyny, spotkania).
Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową:
206 931zł.
Na wydatki składają się:
− wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne,
− zakup paliwa i dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy Policji,
− usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
− zarządzenie kryzysowe.
Wydatki na oświatę i wychowanie: 9 338 016 zł.
Na wydatki składają się m.in.:
− wynagrodzenia pracowników,
− ogrzewanie szkół, przedszkola, woda, energia,
− konserwacja i naprawy bieżące,

− doposażenie sal,
− dowożenie uczniów do szkół (autobus gminny i 3 autobusy wynajęte w przetargu),
− stołówki szkolne,
− dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
− dotacja do Urzędu Gminy w Grudziądzu za dzieci z terenu Gminy Dragacz
uczęszczające do przedszkoli w Grudziądzu i przedszkola w Świeciu,
− docieplenie ścian i stropu w Gimnazjum w Michalu (zakładany koszt to 549
883 zł, z czego Starostwo Powiatowe w Świeciu dotuje tę inwestycję w kwocie
250 000 zł),
− docieplenie ścian i stropu w Szkole Podstawowej w Grupie (zakładany koszt to
757 850 zł, z czego Starostwo Powiatowe w Świeciu dotuje tę inwestycję w
kwocie 250 000 zł).
Wydatki na ochronę zdrowia: 276 100 zł.
Na wydatki składają się m.in.:
− dotacja dla Gminnej Przychodni Zdrowia na realizację programów profilaktyki
zdrowotnej,
− wykonanie dokumentacji dla inwestycji „Modernizacja kotłowni i wewnętrznej
instalacji CO w Przychodni w Dolnej Grupie oraz termomodernizacja budynku"
(zakładany koszt to 25 000 zł),
− przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii,
− zakup usług dla mieszkańców gminy w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Balneologii w Grudziądzu.
Wydatki na opiekę społeczną: 4 144 023zł.
Na wydatki składają się m.in.:
− opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,
− wspieranie rodziny,
− świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
− składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia
− zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe i celowe),
− dodatki mieszkaniowe,
− zasiłki stałe,
− usługi opiekuńcze,
− posiłki i zasiłki celowe - dożywianie,
− realizacja dwóch projektów z dofinansowaniem z środków UE i budżetu państwa tj.: „szansa na lepszy start” i ”krok ku zatrudnieniu”,
− wynagrodzenia pracowników.
Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą: 390 782 zł.

Na wydatki składają się:
− utrzymanie świetlic szkolnych (m.in. wynagrodzenia, artykuły papiernicze),
− pomoc materialna dla uczniów (m.in. stypendia dla uczniów).
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 2 041 070 zł
Na wydatki składają się m.in.:
− koszt utrzymania oczyszczalni ścieków,
− koszt utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej,
− gospodarka odpadami (m.in. opłata dla firmy Wiązar za odbiór odpadów komunalnych),
− schronisko dla zwierząt,
− oczyszczanie wsi,
− oświetlenie placów, ulic i dróg,
− wynagrodzenia pracowników.
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego: 589 400 zł.
Na wydatki składają się m.in.:
− wydatki na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
− dotacja na statutową działalność bibliotek,
− wydatki na utrzymanie gminnych świetlic (w tym środki przeznaczone na wynajem pomieszczeń na dwie świetlice dla sołectw Michale i Grupa),
− zakupy dla Kół Gospodyń Wiejskich i Koła Nowoczesnej Pani.
Inne ważniejsze wydatki:
− obsługa długu publicznego,
− plany zagospodarowania przestrzennego,
− kultura fizyczna i sport.

URZĄD SKARBOWY PRZEJMUJE ZALEGŁOŚCI ZA WYWÓZ ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Zgodnie z uchwaloną nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 18 kwietnia 2015 r. wszelkie zaległości za wywóz odpadów komunalnych egzekwować będzie właściwy urząd skarbowy. Żeby
zapobiec ewentualnym zajęciom komorniczym wszyscy mieszkańcy, którzy posiadali zaległości w opłatach zostali w styczniu pisemnie poinformowani o ich
wysokości i przejęciu zobowiązań przez urząd skarbowy. W związku z powyższym prosimy o terminowe regulowanie należności, ponieważ urząd gminy nie
będzie ponownie pisemnie przypominał o zaległościach w opłatach.

NUMERACJA POSESJI

W związku z licznymi sygnałami ze strony firm kurierskich uprzejmie prosimy
wszystkich mieszkańców gminy o wywiązanie się z obowiązku wynikającego z
ustawy o Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym, który mówi, że:
"tabliczkę z numerem porządkowym należy umieścić w widocznym miejscu na
ścianie frontowej budynku, a w przypadku, gdy budynek położony jest w głębio
grodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się
również na ogrodzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
ustaleniu tego numeru."
Umieszczenie tabliczek z numerem posesji w widocznym miejscu ułatwi szybkie
dotarcie pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, czy kuriera. W związku z tym
prosimy wszystkich mieszkańców o wywiązanie się z powyższego obowiązku.

GODZINY PRACY FILII URZĘDU POCZTOWEGO W DRAGACZU
Na prośbę mieszkańców gminy godziny pracy placówki pocztowej zostały wydłużone we wtorki do godziny 16.00. W związku z przejęciem placówki w Dragaczu przez urząd pocztowy w Warlubiu, przekazaliśmy uwagi dotyczące nieterminowego doręczania przesyłek pocztowych. W odpowiedzi zapewniono nas, że
poczta dołoży wszelkich starań, by takie sytuacje nie miały miejsca.

UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
Problem utrzymania dróg gminnych dotyczy dwóch kwestii: utrzymania zimowego i bieżącego dróg. W zakresie zimowego utrzymania dróg 14 X 2014 r. Wójt
Andrzej Lorenc podpisał w drodze bezprzetargowej z Zakładem Usług Remontowo-Drogowych Pana Tomasza Lipca umowę określającą zakres świadczonych
usług i stawki opłat za ich wykonanie w wysokości 199,80 brutto za 1 godzinę
pracy sprzętu (łącznie z zapewnieniem przez wykonawcę materiałów niezbędnych do wykonania prac). Wójt Dorota Krezymon 23 stycznia podjęła pisemne
negocjacje zmierzające do zmniejszenia opłat za wykonywane usługi. W ich wyniku od 1 marca stawka została obniżona do kwoty 189,00 brutto za godzinę. Od
najbliższego sezonu zimowego wykonawca usług będzie wyłaniany w drodze
przetargu nieograniczonego, co z pewnością pozwoli obniżyć koszty usług.
W kwestii bieżącego utrzymania dróg w tym roku prace wykonywane były zarówno przez firmę Pana Tomasza Lipca, jak i firmę „Żana“ Pana Kamila Gburczyka. Przy wyborze wykonawcy priorytetem było dysponowanie sprzętem typu
równiarka i walec. O zakresie przeprowadzonych prac można przeczytać na
stronie internetowej gminy www.dragacz.pl, w zakładce „Raporty drogowe“.
Raporty te są sporządzane raz w tygodniu przez inspektora do spraw melioracji i
drogownictwa Pana Andrzeja Młynka. Zachęcamy do systematycznej lektury
raportów.
Ponieważ bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg poprzez nawożenie skrywy
i szlaki ma charakter nietrwały, planujemy zastosować do tego celu płyty beto-

nowe lub skruszony gruz. Wójt Dorota Krezymon podjęła działania zmierzające
do wyznaczenia placu, na który mieszkańcy gminy mogliby odstawiać zbędny,
betonowo-ceglany gruz. Koszt jego skruszenia będzie ponosić gmina. Pozyskany
w ten sposób materiał będzie wykorzystany głównie na drogach, które nie są
przeznaczone w najbliższej perspektywie do utwardzenia. Z chwilą wyznaczenia
miejsca składowania gruzu mieszkańcy zostaną o tym natychmiast poinformowani.

ANKIETY NOWĄ FORMĄ KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI
W miesiącu kwietniu otrzymacie Państwo po raz pierwszy ankiety, w których
Urząd Gminy zapyta Was o stanowisko w ważnych ze społecznego punktu widzenia kwestiach. W najbliższej ankiecie zostaną Państwo poproszeni o zajęcie
stanowiska w sprawie lokalizacji przedszkola gminnego (jedno zostanie wybudowane w Grupie, na osiedlu wojskowym, natomiast Państwa poprosimy o podjęcie decyzji o budowie drugiego przedszkola w Dragaczu, za budynkiem Urzędu
Gminy lub modernizacji istniejącego przedszkola w Górnej Grupie).

OPRACOWANIE PLANU INWESTYCYJNEGO DLA GMINY DRAGACZ
9 kwietnia odbędzie się wspólne posiedzenie wójta, radnych i sołtysów, którego
celem będzie ustalenie priorytetowych inwestycji na terenie gminy. Planowane
inwestycje obejmą zarówno utwardzanie dróg gminnych, jak i budowę, czy modernizację obiektów użyteczności publicznej. Opracowany plan obejmie lata
2015 – 2022, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy. Program będzie
podzielony na dwie części: część I, obejmującą lata 2015 – 2018 i część II, obejmującą lata 2019-2022. Z realizacji zadań ujętych w części I programu wójt i
radni będą mogli rozliczyć się pod koniec aktualnej kadencji. Natomiast zadania
ujęte w części II programu będą stanowiły proponowaną kolejność działań na
kolejną kadencję. Uważamy, że polityka inwestycyjna gminy powinna mieć
przemyślany, ciągły charakter, zmierzający do zaspokojenia najważniejszych
potrzeb mieszkańców. Musi być również spójna z programami unijnymi, gdyż
bez dofinansowania z UE nie zdołamy zrealizować naszych planów. W związku z
tym na najbliższych spotkaniach sołeckich zostanie Państwu przedstawiony
proponowany zakres inwestycji. Zależy nam na szerokich konsultacjach społecznych, ponieważ dopiero po zasięgnięciu opinii mieszkańców plan zostanie przyjęty do realizacji. Liczymy na Państwa obecność na zebraniach sołeckich.

TERMINARZ ZEBRAŃ SOŁECKICH
Miejscowość
Fletnowo

Termin zebrania
14.04.2015, godz. 18.00

Wielkie Zajączkowo
Wielki Lubień
Dolna Grupa
Górna Grupa
Mniszek
Bratwin
Wielkie Stwolno
Michale
Grupa cywilna
Dragacz
Grupa osiedle

15.04.2015, godz. 18.00
16.04.2015, godz. 18.00
21.04.2015, godz. 18.00
22.04.2015, godz. 18.00
23.04.2015, godz. 18.00
28.04.2015, godz. 18.00
29.04.2015, godz. 18.00
30.04.2015, godz. 18.00
05.05.2015, godz. 18.00
06.05.2015, godz. 18.00
07.05.2015, godz. 18.00

Tematyka zebrań:
1. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za 2014 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014.
4. Przedstawienie projektu planowanych inwestycji na terenie gminy Dragacz na
lata 2015 – 2022.
5. Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji działań, które należy podjąć na terenie Sołectwa.
6. Przedstawienie przez pracownika Urzędu Gminy Panią Annę Ośko, Inspektora
d/s pozyskiwania funduszy unijnych, ogólnych działań dotacyjnych Unii Europejskiej skierowanych do gospodarstw rolnych i rolników.
7. W miejscowości Grupa osiedle dodatkowo zostaną poruszone następujące
zagadnienia:
− omówienie przez przedstawiciela RZI w Bydgoszczy problemu zaopatrzenia
mieszkańców w wodę i ciepło,
− przedstawienie przez przedstawiciela JW perspektyw dalszego funkcjonowania Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie,
− omówienie problematyki dostępu mieszkańców do lekarza pierwszego kontaktu.

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Rozpoczynający się rok 2015 przynosi dobre wieści. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zapowiada się bardzo obiecująco dla polskiego rolnictwa. Rolnicy w nowym rozdaniu środków unijnych będą mogli korzystać z kilku
możliwości dotacyjnych m.in.:

- na modernizację gospodarstw rolnych, gdzie wsparcie wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych tj. od 200 000 do 900 000 zł
- na przetwórstwo i marketing produktów rolnych, gdzie wsparcie do 50% kosztów kwalifikowalnych, tj. od 10 000 do 100 000 zł
- na rozwoju gospodarstwa rolnego jako premie dla młodych rolników do 100
000 zł .
- na restrukturyzację małych gospodarstw, jako premia do 60 000 zł
- na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – premia do 100 000 zł
- na rozwój usług rolniczych, gdzie dotacja wyniesie 50% kosztów inwestycji.
Jeden rolnik może otrzymać max 500 000 zł.
Wydatki przeznaczone do wsparcia obejmują m.in:
- budowę lub modernizację budynków lub budowli
- zakup w tym również instalację, nowych maszyn, urządzeń,
- zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych
- zakup, w tym również instalację, lub budowę elementów infrastruktury technicznej
- zakup gruntów rolnych i zwierząt hodowlanych
Rolnik starający się o dotację musi być ubezpieczony w KRUS.
Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl . Podczas
zebrań sołeckich temat zostanie także omówiony przez Inspektora do Spraw
Pozyskiwania Funduszy Unijnych panią Annę Ośko. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego (tel. 52/ 3324969
w. 172), lub osobistego (pokój nr 7). Pani Ośko pracuje od poniedziałku do środy
w godzinach pracy urzędu.

NOWA STRONA INTERNETOWA UDZĘDU GMINY
Gmina Dragacz złożyła wniosek do Ministra Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie projektu budowy nowej strony internetowej, która ma stać się dla
mieszkańca kompleksowym źródłem informacji o pracy urzędu i wszystkich
podległych urzędowi jednostek. Ma ona również pozwolić na zebranie w jeden
spójny portal treści interesujących mieszkańców, przedsiębiorców i administrację. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 19000 zł, w tym staramy się o dotację 14 400 zł, wkład własny ma wynieść 4 600 zł. Strona będzie dostosowana dla
grup wykluczonych tj.: osoby niewidome i niedowidzące, osoby głuche i głuchoniewidome, osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze i osoby korzystające z urządzeń mobilnych. Wymagania te
mamy obowiązek spełnić w bieżącym roku.
SPOTKANIE Z DYREKTOREM GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD

12 lutego Wójt Dorota Krezymon spotkała się w Bydgoszczy z dyrektorem
GDDKiA. Podczas spotkania omówiona została konieczność wprowadzenia
zmian organizacji ruchu na drogach krajowych nr 16 i 91. Wśród najważniejszych postulatów zalazły się m. in.: zaprojektowanie kładki dla pieszych, która
umożliwi komunikację mieszkańcom wsi Mniszek i Nowe Marzy; budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 16 (na odcinku od ronda do UG); zaprojektowanie lewoskrętu przy Urzędzie Gminy, dla jadących z Grudziądza w kierunku Michala. Omówiono łącznie 9 proponowanych zmian, które zostały także
wystosowane przez Wójta Gminy Dragacz na piśmie. Czekamy na wizję lokalną
dyrektora GDDKiA.
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DRAGACZ
20 marca, na zaproszenie Wójta Dragacza odbyła się wizja lokalna na terenie
gminy, w której uczestniczył przedstawiciel firmy Enea Operator. Omówiona
została możliwość dostawienia nowych punktów oświetleniowych w miejscach
zgłaszanych przez mieszkańców. Zgodnie z ustaleniami w tym roku, w ramach
modernizacji zostaną przeniesione tylko dwie oprawy oświetleniowe, ponieważ
do końca roku 2015 obowiązuje nas umowa zawarta w 2009 r., ściśle określająca
liczbę opraw świetlnych. Kolejne, wnioskowane inwestycje zostaną ujęte w
umowie, która będzie obejmowała lata 2016 – 2021. Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie ok 2,5 mln zł. Planujemy wykonać pełen zakres inwestycji, natomiast
jej płatność rozłożyć na czas obowiązywania umowy.
KAMERA NA SESJACH RADY GMINY DRAGACZ
Pragniemy poinformować wszystkich mieszkańców, że od stycznia 2015 r. obrady wszystkich sesji Rady Gminy są nagrywane i udostępniane na stronie internetowej urzędu: www.dragacz.pl
W celu obniżenia kosztów relacji z sesji, Rada Gminy zakupiła kamerę wraz z
oprogramowaniem i nowe nagłośnienie. Dzięki temu znacząco poprawiła się
słyszalność na sali i jakość nagrań. Zachęcamy do oglądania przebiegu obrad i do
osobistego uczestnictwa w sesjach. Na stronie bip.dragacz.pl, w zakładce aktualności/ogłoszenia o sesji Rady Gminy zamieszczane są terminy i tematyka obrad.
Sesje odbywają się zazwyczaj w odstępach dwumiesięcznych.
SPOTKANIA I KONFERENCJE, W KTÓRYCH WZIĘŁA UDZIAŁ WÓJT DRAGACZ
Wójt Dorota Krezymon uczestniczyła w następujących spotkaniach i konferencjach:

- w miesiącach grudzień – marzec kilkakrotnie doszło do spotkania z przedstawicielami dwóch dużych firm zainteresowanych lokalizacją swoich inwestycji na
terenie Nowych Marzów w pobliżu węzła autostradowego; kluczowymi tematami rozmów były kwestie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące dróg dojazdowych dla przyszłych inwestorów.
- 8 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy EKO-TANK w sprawie możliwości obniżenia stawki dzierżawy za wydobycie gminnego żwiru, a
także umorzenia podatku od dzierżawy; w wyniku konsultacji z radnymi i stanowiska wójta, EKO_TANK wypowiedział umowę dzierżawy.
- 10 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami RZI w Bydgoszczy dotyczące porozumienia w sprawie dostawy mediów dla mieszkańców osiedla Grupa;
Wójt Dragacza wystosowała także w tej sprawie pismo – oczekujemy odpowiedzi.
- 12 lutego odbyło się spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim dotyczące
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 272
- 23 marca miało miejsce spotkanie z dyrektorem Nadleśnictwa Dąbrowa; tematem rozmów była możliwość dzierżawy terenów leśnych pod budowę oświetlenia w Dolnej Grupie (na odcinku łączącym tzw. „stare i nowe” osiedle) i zagospodarowania boiska przy szkole podstawowej w Grupie; liczymy na pozytywne
rozstrzygnięcie tej kwestii.
- 26 i 28 marca odbyły się w Toruniu dwie konferencje z udziałem Marszałka
Piotra Całbeckiego dotyczące nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020
- z ważniejszych spraw warto nadmienić, że 6 marca zostało wystosowane do
Powiatowego Zarządu Dróg pismo w sprawie powstałych poprzecznych przełomów i zapadnięć nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Bratwin i Wielkie Stwolno, przycięcia gałęzi drzew na odcinku alei dębowej w Wielkim Stwolnie, a także oznakowania przejścia dla pieszych przy gimnazjum w Michalu (pismo przypominające) i poszerzenia zjazdu z drogi powiatowej autobusu szkolnego na teren szkoły w Michalu.
GMINNE PRZETARGI
UDZIELONE ZAMÓWIENIA POWYŻEJ PROGU 30 TYS. EURO
Lp.

Nazwa zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia:

Oferty złożone
przez wykonawców::

Wybór oferty

1

2

4

„Odławianie bez- przetarg niedomnych zwierząt ograniczony
z terenu Gminy
Dragacz oraz
umieszczanie i
sprawowanie nad
nimi opieki w
schronisku w
2015 roku”

1. Firma „DANIEL” Grudziądz
z ceną brutto
oferty:
145.739,01 zł
2. Firma: „Eko
Schronisko dla
Zwierząt Zielone
Pole” Ostrowite z
ceną brutto:
125.031,94 – wykonawca wykluczony – nie podpisał oferty
1. ENERGIA ObDostawa energii
Przetarg nieograniczony
rót
elektrycznej do
zorganizowany Gdańsk
obiektów gminnych oraz wydzie- przez Świecką 2. ENEA S.A. PoGrupę Zakuznań
lonego oświetlenia ulicznego
pową
Dostawa oleju
przetarg nieopałowego do
ograniczony
Szkoły Podstawowej im. 16.
Pułku Ułanów
Wielkopolskich w
Grupie, ul. Szkolna
2, 86-134 Dragacz
w okresie od 07
stycznia 2015r. do
31 grudnia
2015r.-

Firmy: „DANIEL” z Grudziądza z ceną
brutto oferty:
145.739,01 zł

ENEA S.A Poznań z cena
oferty brutto
63.884,08 zł
ENERGA Obrót
Gdańsk z ceną
83.538,29 zl.
1. Firma „TANK” Firma „TANK”
Toruń - cena ofer- Toruń - cena
ty brutto:
oferty brutto:
123 591,02 zł.
123 591,02 zł,
2. Firma „EKOPAŁ” Starogard
Gd., cena oferty
brutto:
125 644,50 zł,
3. Firma „EKOTANK” Osie, cena
oferty brutto:
126 419,40 zł.

PLANOWANE ZAMÓWIENIA I i II KWARTALE 2015 POWYŻEJ 30 TYS. EURO

Lp. Nazwa zamówienia

Tryb udzielenia
zamówienia:

Planowany termin
ogłoszenia przetargu

1

Docieplenie ścian i stropów budynków dwóch szkół w Grupie i
Michalu na terenie, gm. Dragacz

przetarg nieogra- Kwiecień 2015
niczony podzielony
na dwie części

2

Przebudowa ulic Pocztowej i
Piaskowej w Górnej Grupie – I
etap
Przebudowa nawierzchni w części ulicy Piaskowej – II etap

przetarg nieograniczony

Maj 2015

przetarg nieograniczony

Czerwiec 2015

3

OGŁOSZENIA
Przypominamy, że w dniu 31 maja w godzinach od 8.00 – 18.00 odbędą się wybory do Izby Rolniczej. W wyborach mogą uczestniczyć tylko rolnicy, którzy posiadają grunty na terenie Gminy Dragacz. Zachęcamy do udziału w wyborach i
zgłaszania kandydatów.
W związku z odejściem pracownika Wójt Gminy Dragacz ogłasza konkurs na
stanowisko ds. obsługi informatycznej i archiwizacji. Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie bip.dragacz.pl w zakładce: Praca w urzędzie
gminy/ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 20 kwietnia.

