BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY DRAGACZ
Grudzień 2015
Publikacja sfinansowana ze środków Urzędu Gminy Dragacz

Kierujemy do Państwa drugi biuletyn informacyjny. Naszym zamierzeniem jest przekazywanie bieżących informacji dotyczących najważniejszych działań podejmowanych
przez Wójta i Radę Gminy Dragacz. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania.
OD 2016 ROKU MIESZKAŃCY BĘDĄ DECYDOWALI O WYDATKACH
INWESTYCYJNYCH W SWOIM SOŁECTWIE.
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację
przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców i pozwalające mieszkańcom w
sposób bezpośredni decydować o wydatkach inwestycyjnych w swoim sołectwie. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, która weszła w życie 20 marca 2014 r. Zgodnie z powyższą ustawą Rada Gminy
podjęła na wniosek wójta uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2016.
Kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie, uwzględniającego kwotę wykonanych dochodów bieżących gminy i liczbę mieszkańców sołectwa.
O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy
głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego
może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała
zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi do 30 września
roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.
Dodatkową zachętą dla gmin do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość
otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa. Zwrot może dotyczyć 10, 20 lub 30% poniesionych kosztów (zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2009 roku
o funduszu sołeckim) lub 20, 30 lub 40%, zależnie od zamożności – największy procentowo zwrot otrzymują gminy najbiedniejsze.
Oto jak będą się kształtowały w 2016 r. wydatki z budżetu gminy na poszczególne sołectwa w porównaniu z latami ubiegłymi:

Sołectwo

Bratwin
Dolna Grupa
Dragacz

Wydatki
z budżetu gminy
w 2013 r.
[zł]

Wydatki
z budżetu gminy
w 2014 r.
[zł]

Wydatki
z budżetu gminy
w 2015 r.
[zł]

14 706,48
38 743,78
10 747,74

14 612,36
35 810,14
8 776,45

18 103
47 560
14 553
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Fletnowo

11 810,02

8 633,36

19 123

10 183

16 999

27 182

Górna Grupa
Grupa „cywilna”
Grupa „wojskowa”
Michale
Mniszek
Wielki Lubień
Wielkie
Stwolno
Wielkie Zajączkowo

2 545,00
11 655,22

700,00
7 721,80

700
11 377

0,00
7 383

25 670
23 464

25 670
30 847

3 922,93

985,31

4 000

31 387

31 078

62 465

1 499,18
10 175,32
20 044,51
9 878,34

810,92
13 901,12
17 131,19
10 989,50

3 200
17 903
18 610
11 633

21 197
9 983
11 770
34 063

29 741
14358
20 977
16 937

50 938
24 341
32 747
51 000

10 887,72

12 730,73

21903

10 533

14 886

25 419

Wydatki z budżetu gminy w latach 2013 – 2015 były przeznaczone na utrzymanie świetlic, zajęcia dla dzieci, organizację imprez sołeckich i inwestycje związane z budynkiem
świetlicy lub terenem wokół niej. Wydatki z budżetu gminy w 2016 r. są przeznaczone na
utrzymanie i wyposażenie świetlic, a w niektórych wypadkach na kontynuację prowadzonych zajęć. Kwoty należne sołectwom w ramach funduszu sołeckiego zostaną, zgodnie z uchwałami zebrań sołeckich przeznaczone na następujące cele:
Sołectwo
Bratwin

Dolna Grupa

Wydatki w 2016 r.
Wydatki
z budżetu gminy [zł]
12983
37 910
10 407

Kwota
Funduszu
Sołeckiego
[zł]
19 517
31 078
27 006

Łączna
Kwota
[zł]
32 455
68 988
37 413

Dragacz

Planowane inwestycje
1. Remont świetlicy wiejskiej w tym: wyłożenie płytkami korytarza sali kominkowej, wykonanie wentylacji w kuchni, adaptacja
pomieszczenia magazynowego na cele KGW.
2. Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców (zakup mebli
ogrodowych - ławy + stoły).
3. Imprezy integracyjne dla sołectwa (m. in. Święto Ziemniaka,
Jasełka, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, Kogucik, Festyn Rodzinny).
4. Wkład własny do projektów grantowych.
5. Konserwacja i zakup uszkodzonych elementów na placu zabaw.
1.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym naprawa
skarpy, budowa schodów, utwardzenie terenu.
2.Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy.
3.Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa.
4.Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt.
5.Konserwacja placu zabaw.
6.Wkład własny do projektów grantowych.
1. Zagospodarowanie terenu pod siłownię zewnętrzną (wykonanie jednostronnego ogrodzenia o długości 55m, zakup urządzeń
siłowni zewnętrznej).
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD
(zakup lodówki).
3. Wkład własny do projektów grantowych.
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Koszt inwestycji
10 000 zł

3 000 zł
5 000 zł
1 000 zł
517,11 zł
21 000 zł
5 000 zł
3 000 zł
1 000 zł
500 zł
578,20 zł
25 000 zł
1 300 zł
706,96 zł

Fletnowo

Górna Grupa

Grupa „cywilna”

Grupa „wojskowa”

Michale

Mniszek

Wielki Lubień

1. Budowa wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą.
2. „Dzień Grzyba” impreza cykliczna.
3. Impreza integracyjno-kulturalne dla sołectwa.
4. Wkład własny do projektów grantowych.
1. Konserwacja, zakup uszkodzonych lub nowych elementów (np.
stół + ławki), zakup drzewek oraz uporządkowanie terenu na
placu zabaw (tj. niwelacja terenu, usunięcie wystających kamieni).
2. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie stadionu sportowego.
3. Impreza integracyjna dla dzieci – Mikołajki.
4. Wkład własny do projektów grantowych.
1. Zagospodarowanie terenu pod boisko do piłki nożnej (zdzieranie darni, niwelowanie terenu, wałowanie i zagęszczanie terenu,
montaż bramek).
2. Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową i
rekreacyjną – Siłownia zewnętrzna.
3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup laptopa wraz
z projektorem i ekranem).
4. Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka.
5. Bieżące remonty placu zabaw.
1. Urządzenie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw oraz zakup
paneli ogrodzeń do oddzielenia placu zabaw od siłowni.
2. Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka.
3. Organizacja festynu z okazji zakończenia lata.
4. Spotkanie opłatkowe z osobami samotnymi i klubem seniora.
5. Konserwacja placu zabaw i zakup ławki na plac zabaw.
6. Wkład własny do projektów grantowych i unijnych.
1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt ruchomy.
2. Imprezy integracyjno-kulturalne dla sołectwa.
3. Doposażenie placu zabaw.
4. Wkład własny do projektów grantowych.
1. Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej
-wentylacja,
-wymiana ogrzewania,
-wymiana oświetlenia,
-zakup okapu nad kuchenką i inne bieżące zakupy, naprawy.
2. Budowa zadaszenia nad ławkami i stołami.
3. Organizacja imprez integracyjno – rozrywkowych
i zajęć świetlicowych.
4. Zakup akcesoriów sportowych i bieżące remonty placu zabaw.
1. Utwardzenie terenu jako miejsce postojowe dla samochodów
przy świetlicy wiejskiej o powierzchni dwie części (wymiary
25x15m2 oraz 30x6,5m2) płytami ażurowymi bądź gruzem,
dodatkowo nasadzenie roślinne.
2. Impreza integracyjne dla sołectwa („Choinka”, Dzień Dziecka
oraz „Święto Pomidora”).
3. Wkład własny do projektów grantowych.
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13 999,78 zł
500 zł
2 000 zł
500 zł
8 670,59 zł

15 000 zł
1 000 zł
1000 zł
8 000 zł
10 000 zł

Wielkie
Stwolno

Wielkie
Zajączkowo

1. Działania związane z poprawą estetyki i bezpieczeństwa na
terenie przyległym do świetlicy, w tym: remont ogrodzenia od
strony jezdni, zakup narzędzi do wykonywania prac porządkowych, wykonanie zadaszenia nad ławkami na placu zabaw, urządzenie miejsca wypoczynku przed świetlicą (zakup stołów i ław).
2. Zakup lampy oświetleniowej z przedłużaczem.
3. Imprezy integracyjne i promujące wieś: Święto Ogórka, Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Chorego, Dzień Matki i Dziecka, Gwiazdka
dla Dzieci.
1. Utwardzenie terenu jako miejsce postojowe dla samochodów
przy świetlicy wiejskiej o powierzchni 258 m2 płytami ażurowymi bądź gruzem w zależności od wyceny.
2. Impreza integracyjno-kulturalne dla sołectwa („Gwiazdka”,
„Dzień Babci i Dziadka”).
3. Zakup zmywarki.
4. Wkład własny do projektów grantowych.

10 537,62 zł

400 zł
5 200 zł
11 000 zł
2 000 zł
1300 zł
586,46 zł

3 500 zł
1 500 zł
464,04 zł
25 674 zł
1 400 zł
1 400 zł
800 zł
1 000 zł
804,20 zł
12 000 zł
3 741,84 zł
13 000 zł
1 000 zł
4 000 zł

7 000 zł
2 500 zł
858,13 zł
15 500 zł

5 000 zł
477,79 zł

Analizując wydatki na poszczególne sołectwa w 2013 i 2014 r. warto zwrócić uwagę na
bardzo niski poziom dofinansowania dla tych sołectw, które nie posiadały swojej świetlicy. Niestety są to zarazem największe pod względem liczby mieszkańców miejscowości.
Wysoko natomiast zawsze kształtowały się wydatki na sołectwo w Dolnej Grupie – ze
względu na posiadanie przez tą miejscowość największej, a co za tym idzie najdroższej w
utrzymaniu świetlicy (składają się na to głównie koszty ogrzewania i większej ilości
prowadzonych zajęć). Wyraźnie wzrasta poziom finansowania większości sołectw w
roku 2015. Jest to efekt zmian do budżetu wprowadzonych przez Radę Gminy na wniosek Wójta. Po rozpoczęciu kadencji Wójt Dorota Krezymon spotkała się z sołtysami w
celu ponownego przeanalizowania planowanych wydatków. W wyniku rozmów większość najważniejszych postulatów została uwzględniona, a radni przychylili się do
zwiększenia kwoty wydatków na sołectwa. W wydatkach na 2016 r. gmina nadal pozostaje płatnikiem kosztów utrzymania świetlic i części prowadzonych w nich zajęć.
Natomiast Fundusz Sołecki będzie wydatkowany zgodnie z wolą mieszkańców.
Jak łatwo policzyć kwoty przeznaczone na sołectwa w 2016 r. wzrastają prawie dwukrotnie w porównaniu do lat ubiegłych. Państwa aktywny udział w zebraniach sołeckich
i współdecydowanie o wydatkowaniu tych pieniędzy przez najbliższe lata jest najlepszym sposobem na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców.
Wszystkim szerzej zainteresowanych tematyką funduszu sołeckiego polecamy portal
internetowy: http://www.funduszesoleckie.eu
KONTROWERSJE WOKÓŁ SZACOWANIA STRAT WYWOŁANYCH TEGOROCZNĄ SUSZĄ
W GMINIE DRAGACZ
24 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Dragacz wystąpiła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych
przez rolników w wyniku suszy. Wojewoda wyraziła zgodę na powołanie takiej komisji 7
lipca 2015 r. Niestety nie oznaczało to wyjścia w teren i szacowania strat, ponieważ komisja zobligowana była do kierowania się raportami ogłaszanymi przez
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Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Tenże instytut dla terenu
Gminy Dragacz przez cały czas nie ogłaszał jednak wystąpienia klęski losowej, a jedynie
zagrożenie. Dopiero po interwencji indywidualnych rolników i Urzędu Gminy w Dragaczu, Urząd Wojewódzki pod koniec lipca podjął decyzję o rozpoczęciu prac komisji. Do
komisji wpłynęło 138 wniosków, z których zaledwie 21 uznanych zostało za spełniające
kryteria powyżej 30 % strat. Rodzaj i zakres szacowanych upraw uzależniony był od
wytycznych Instytutu w Puławach. Jak podkreślił 25 września w rozmowie telefonicznej
z rolnikami i Wójtem Gminy Dragacz pan Tomasz Bagniewski z Wydziału Środowiska,
Rolnictwa i Rozwoju Wsi UW, absolutnie niedopuszczalne byłoby szacowanie strat na
uprawach nie ujętych w raportach Instytutu w Puławach. Zaznaczył, że jeżeli jakieś gminy zdecydowałyby się na takie rozwiązanie, to protokoły nie zostaną przyjęte przez Wojewodę.
Powyższe rozwiązania budziły sporo emocji i głosów protestu nie tylko wśród rolników,
ale także wśród członków komisji. Trzeba zaznaczyć, że członkowie komisji pracowali
społecznie, ponosząc pełną odpowiedzialność za złożone pod protokołami podpisy. Obradujący 17 września Konwent Wójtów Województwa Kujawsko – Pomorskiego również
wystosował do rządu wspólne stanowisko w następujących kwestiach:
1. Należy zwrócić uwagę rządu na nieprawidłowy monitoring zagrożeń prowadzony
przez Instytut w Puławach, co skutkuje niesprawiedliwą dla rolników oceną sytuacji.
W przyszłości konieczne jest zwiększenie liczby stacji pomiarowych monitorujących
zjawiska pogodowe.
2. Wnioskować o przedłużenie przyjmowania wniosków do 15 października.
3. Wnioskować o zmiany ustawowe, które zapobiegną zmniejszeniu subwencji w przyszłym roku dla tych gmin, które umorzą część podatku rolnego rolnikom dotkniętym
suszą.
4. Zawnioskować o uwzględnienie strat w plantacjach buraków i kukurydzy przeznaczonej na ziarno.
5. W przyszłości w skład komisji szacujących straty w rolnictwie należy powoływać etatowych pracowników ODR, a nie rolników, sołtysów i radnych, którzy pracują w tych
komisjach bezpłatnie i na których spada ciężar niezadowolenia rolników wynikający z
błędów popełnianych na szczeblu wojewódzkim i rządowym.
Wobec zaistniałej w tym roku sytuacji Wójt Gminy Dragacz zamierza zwrócić się do rolników z propozycją wspólnego wystąpienia na piśmie do Ministra Rolnictwa, a także do
Instytutu w Puławach z petycją postulującą wprowadzenie zmian, które pozwolą w przyszłości uniknąć powielania opisanych powyżej nieprawidłowości. Tym bardziej, że Minister Sawicki w wywiadzie z 11 września dla lokalnej prasy stwierdził, że rolnicy „pretensje mogą adresować do członków komisji, bo Wojewoda Ewa Mes wykazała się dużym
rozsądkiem informując gminy, by szacowano wszystkie straty. To jest problem relacji
ludzkich, a nie złych przepisów” – stwierdził minister. Gmina Dragacz nie tylko nie
otrzymała takiej informacji z Urzędu Wojewódzkiego, ale – jak wyżej wspomniano pan
Tomasz Bagniewski z UW uznał takie postępowanie za niedopuszczalne i niezgodne z
prawem.
Niepokojące są również sygnały świadczące o tym, że niektóre komisje szacujące straty
nie trzymały się wytycznych ustalanych przez Wojewodę i Instytut w Puławach, a w konsekwencji Agencje Restrukturyzacji Rolnictwa wypłacając odszkodowania
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nierówny sposób traktowały rolników. Wójt Gminy wystosowała w tej sprawie zapytanie
do Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Toruniu. O
udzielonej odpowiedzi zostaniecie Państwo poinformowani.
POWAŻNY INWESTOR BUDUJE W NASZEJ GMINIE
Od lata tego roku realizację inwestycji w Nowych Marzach rozpoczął ThyssenKrupp
Energostal – jeden z największych w Europie producentów i dystrybutorów stali. W naszej gminie powstaną magazyny, które mają zaopatrywać w ten surowiec północną Polskę i kraje wschodniobałtyckie. Cieszymy się z inwestycji, która da szansę zatrudnienia
naszym mieszkańcom, ale też powinna stać się początkiem promocji terenów inwestycyjnych znajdujących się przy węźle autostradowym i mającej powstać do 2019 r. drogi
S5. Dla podniesienia atrakcyjności obszaru planujemy w kolejnych latach budowę infrastruktury, tj. budowę wodociągu i utwardzenie dróg oraz reklamę tych terenów w kraju i
za granicą.
OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI
Od 1 stycznia 2015 r. zaplanowana jest podwyżka opłat za dostarczanie wody i odbiór
ścieków. Wzrost stawek jest spowodowany m.in. koniecznością przeprowadzenia bieżących napraw sieci wodno-kanalizacyjnej. Największa podwyżka dotyczy stawki za odbiór
ścieków od mieszkańców osiedla wojskowego w Grupie. Znaczący wpływ na nią ma
podwyżka ceny za przepompowanie ścieków przez jednostkę wojskową. Wzrosła ona
bowiem w roku 2015 z 0,94 zł do 1,27 zł za m3.
Rok
2015
2016

1. grupa odbiorców
Stawka za wodę
Stawka za ścieki
2,30
2,40

4,71
4,78

2. grupa odbiorców
Stawka za wodę
Stawka za ścieki
2,41
2,43

5,63
6,28

Ceny w zł netto za 1 m3.
1. grupa odbiorców to mieszkańcy naszej gminy, którzy czerpią wodę z ujęcia w Górnej
Grupie (czyli wszyscy poza mieszkańcami osiedla wojskowego i cywilnego w Grupie).
2. grupa odbiorców to mieszkańcy naszej gminy, którzy czerpią wodę z ujęcia w Grupie,
znajdującego się na terenie jednostki wojskowej (czyli mieszkańcy osiedla wojskowego i
cywilnego w Grupie).
Osiedle wojskowe w czasach budowy było traktowane, jako integralna część jednostki
wojskowej, jego układ kanalizacyjny został zbudowany w ciągłości z kanalizacją jednostki wojskowej. Skutkuje to dziś tym, że ścieki odbierane od mieszkańców, zanim trafią do
gminnej oczyszczalni, muszą być przepompowane przez jednostkę wojskową, która decyduje o cenie za powyższą usługę. Stąd różnice w cenie za odbiór ścieków w pierwszej i
drugiej grupie taryfowej. Dodatkowo na wzrost stawki za odbiór ścieków w Grupie
wpływa również mniejszy zrzut ścieków przez jednostkę wojskową: np. w 2010 r. odebraliśmy od 13 Oddziału Wojskowego 117 773 m3 ścieków, a w 2014 r. liczba ta spadła
do 26 593 m3. Na koniec 2015 r. przewidujemy spadek o kolejne ok. 5 000 m3. Koszty
utrzymania ZUK-u są w znacznym stopniu stałe. Niższe zużycie wody i co za tym
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idzie mniejszy zrzut ścieków wpływa bezpośrednio na wyższy koszt 1 m3. Mały zrzut
ścieków jest spowodowany również faktem, że nie wszyscy mieszkańcy regularnie wywożą nieczystości z przydomowych szamb. Zdarzają się przypadki, że ścieki odprowadzane są do rowów i na pola. Dlatego też ZUK w roku 2016 będzie kontrolował rachunki
za wywożone ścieki z gospodarstw domowych.

Budowa nowej, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, strony www

4 600 zł

14 400 zł
/ konkurs Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
84 000 zł
/Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
250.000,00
/dotacja Starostwa Powiatowego w Świeciu
250.000,00
/dotacja Starostwa Powiatowego w Świeciu
Pożyczka umarzalna WFOŚIGW
w Toruniu
200.000,00

19 000 zł

XII 2015

Przebudowa ulicy Piaskowej
w Górnej Grupie

126 554 zł

210 554 zł

9 IX 2015

Termomodernizacja Gimnazjum w Michalu

397 972,99

397
972,99

31 VIII
2015

Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej
W Grupie

436 917,36

436
917,36

31 VIII
2015

Budowa sieci kanalizacyjnej
w Grupie na osiedlu cywilnym

292 497zł

292 497 zł

9 XI 2015

Budowa oświetlenia ulicznego typu parkowego na ul.
Wrzosowej w Dolnej Grupie
Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia w łączniku między tzw. „starym” i
„nowym” osiedlem w Dolnej
Grupie
Generalny remont pomieszczeń wewnętrznych w Gimnazjum w Michalu
Utwardzenie kruszywem
łamanym (na grubość 10-30
cm) 300 metrowego odcinek
drogi we Fletnowie i ok. 700metrowego odcinka drogi w
Wiąskich Piaskach

48 983,52 zł

___________________

48 983,52
zł

24 XI 2015

33 210 zł

___________________

33 210 zł

15 XII 2015

532 742,00

___________________

532
742,00

XII/2015

49 200 zł

Do utwardzenia
został wykorzystany gruz pozyskany z wyburzenia budynków
kółka rolniczego
w Bratwinie, a
także przekazany
przez mieszkańców

49 200 zł

X – XI 2015

INWESTYCJE GMINNE
Na początku roku 2015, wójt we współpracy z radnymi i sołtysami opracowała Plan
Inwestycyjny dla Gminy Dragacz na lata 2015 – 2018, a także 2018 – 2022 (zgodnie z
jednym z najważniejszych dokumentów, jaki musi posiadać gmina, czyli Wieloletnią Prognozą Finansową). Dla każdej miejscowości zostały w tym planie ujęte strategiczne,
wskazane przez radnych i sołtysów inwestycje. Plan został też skonsultowany z mieszkańcami podczas zebrań sołeckich. W wyniku konsultacji wprowadzone zostały zmiany
uwzględniające uwagi mieszkańców. Celem wójta i radnych tej kadencji jest konsekwentna realizacja przyjętych celów. Mamy nadzieję, że ustalona przez nas kolejność
realizacji inwestycji będzie zgodna z ogłaszanymi przez Urząd Marszałkowski konkursami unijnymi. Niestety do dnia dzisiejszego nie znamy harmonogramu tych konkursów.
Już w tym roku planowaliśmy np. utwardzenie ulicy Pocztowej i części Piaskowej w Górnej Grupie. Niestety konkurs z tzw. „schetynówek” zostanie rozstrzygnięty dopiero w
styczniu 2016 r., więc utwardzenie wymienionej drogi będzie możliwe dopiero wiosną
2016 r. Nie został też ogłoszony konkurs na dofinansowanie budowy kanalizacji, co zmusiło nas do przesunięcia budowy sieci kanalizacyjnej w Dragaczu na kolejny rok. Należy
zaznaczyć, że przyjęty harmonogram działań będzie na bieżąco dostosowywany do ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów, co może zmienić kolejność naszych
przedsięwzięć. O planach na 2016 r. poinformujemy Państwa szczegółowo w kolejnym
biuletynie, który opracujemy po ogłoszeniu przez Marszałka harmonogramu konkursów,
co ma mieć miejsce do 30 listopada.
Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych wydatków inwestycyjnych, które
Gmina poniosła w 2015 r. Niestety, ze względu na całoroczną, żmudną pracę nad dokumentacją strategii dla obszaru świeckiego i grudziądzkiego, a także nad strategią LGD
Powiatu Świeckiego Urząd Marszałkowski w Toruniu nie rozpisał dotychczas ani jednego, dedykowanego samorządom konkursu unijnego. Dlatego większość inwestycji jest
finansowana z budżetu gminy.

Inwestycja
Remont kotłowni i instalacji
CO w Szkole Podstawowej w
Bratwinie
Remont dachu w Szkole
Podstawowej w Bratwinie
Modernizacja drogi powiatowej nr 1231C Górna Grupa
– Grupa

Koszty inwestycji
Koszt ponieDofinansowanie/
siony przez
Źródło dofinangminę
sowania
133 156,21 zł 43 973,41 zł
/odszkodowanie

Koszt
całkowity
177
129,62 zł

Termin
wykonania
31.08.2015

43 973,41

___________________

43 973,41

V/2015

575 000 zł

214 165,51 zł
/Starostwo Powiatowe

789
165,51 zł

18 VIII
2015

7

8

Wykonanie projektów budowlanych dwóch przedszkoli gminnych z lokalizacją
w Grupie i w Dragaczu

52 398 zł

___________________

Budowa boiska do gry w
piłkę i niwelacja skarpy przy
świetlicy w Dolnej Grupie

12 300 zł

__________________

12 300 zł

Budowa boiska do gry w
piłkę w Grupie

10 700 zł

___________________

10 700 zł

Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Dragacz” (dokument
niezbędny do starania się o
dofinansowanie z Unii Europejskiej)
Wykonanie opinii hydrogeologicznych określających
możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:
Wielkie Stwolno, Bratwin,
Wielki Lubień, Wielkie Zajączkowo, Fletnowo, Mniszek, Grupa os. cywilne zlokalizowane przy ul. Za Torem, Dolna Grupa od ronda
do granic administracyjnych
miejscowości Dragacz.
Wykonanie projektów na
przebudowę dróg gminnych
w Michalu (tzw. Droga Lubelska)
Wykonanie projektu na
kompleksową termomodernizację Przychodni Gminnej
Wykonanie projektu na
przebudowę budynku
GOKSiR w Górnej Grupie
Wykonanie projektu na
rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej Dolnej Grupie

19 000,00

___________________

19 000,00

Projekt
przedszkola
w Grupie:
29.10.2015
w Dragaczu:
IV kwartał
2016
XI 2015
(dosiew
trawy wiosną)
XII 2015
(wysiew
trawy wiosną)
XII 2015

8 180,00

___________________

8 180,00

30.XI.2015

29 910,00

___________________

29 910,00

15.12.2015

22 140,00

___________________

22 140,00

XI 2015

30 000,0

___________________

30 000,00

XII. 2015

28 850,00

___________________

28 850,00

10.XII.2015
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52 398 zł

Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przeszło 100 ha terenów inwestycyjnych w Starych i Nowych Marzach
Zakup dwóch działek budowlanych z przeznaczeniem
na budowę przedszkola w
Dragaczu

80 650,00

___________________

80 650,00

III kwartał
2016 r.

117 203,77

___________________

117
203,77

15.09.2016

PLANOWANE INWESTYCJE Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM
W 2015 roku Gmina Dragacz, jako jedyna spośród gmin Powiatu Świeckiego podpisała aż
dwa porozumienia w sprawie współpracy w ramach polityki terytorialnej, czyli współpracy dotyczącej pozyskiwania funduszy unijnych. Współpraca taka jest konieczna, by
móc pozyskiwać dostępne w latach 2014 – 2020 unijne dotacje. W poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) każda gmina niejako samodzielnie przystępowała do
ogłaszanych konkursów, które odpowiadały jej potrzebom. W tym rozdaniu Bruksela
wymaga od nas ścisłej współpracy np. na poziomie gmin jednego powiatu, a także wypracowania wspólnej strategii, czyli wspólnego planu działania, który potem będzie podstawą do ogłaszania za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego konkursów na dofinansowanie.
Gmina Dragacz będzie uczestniczyła w dwóch poziomach starania się o fundusze UE.
Pierwszym jest Obszar Strategicznej Interwencji Grudziądza (OSI), czyli obszar gmin
powiatu grudziądzkiego wraz z gminą Dragacz. Drugim jest Obszar Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Świeckiego (ORSG), w skład, którego wchodzą wszystkie gminy
powiatu świeckiego. Ponadto ściśle współpracujemy nad powstaniem wspólnej strategii
dla LGD Powiatu Świeckiego, której opracowanie ma być ukończone dopiero w przyszłym roku. Wówczas będzie wiadomo, o jakie środki będziemy mogli występować w
ramach LGD. Udział w dwóch obszarach, a także w LGD, zwiększa nasze szanse na skuteczne pozyskiwanie unijnych środków. Od początku tego roku, aż do października trwały jednoczesne prace projektowe Strategii obu wymienionych Obszarów. Wypracowane
dokumenty są zatwierdzane przez Zarząd Województwa, a następnie stają się strategicznym dokumentem, bez którego nie moglibyśmy starać się o fundusze UE. Ponieważ w
trakcie opracowywania opisanych strategii krzyżują się interesy i oczekiwania wszystkich gmin, osiągnięcie porozumienia jest niestety czasochłonne.
Po długotrwałych i trudnych konsultacjach, mając na uwadze nasze potrzeby, uwarunkowania techniczne, finansowe, a przede wszystkim wymagania i ograniczenia stawiane
przez Unię Europejską, Gmina zgłosiła i uzyskała akceptację poniższych projektów:
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Projekty tzw. „twarde”

Projekty tzw. „miękkie”

1. Budowa dwóch przedszkoli w gminie:
Etap I: budowa przedszkola w Grupie
Etap II: budowa przedszkola w Dragaczu
Projekt na liście podstawowej
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w
Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z
węglowej na olejową
Projekt na liście podstawowej
3. Budowa drogi rowerowej na odcinku drogi
wojewódzkiej nr 272 Dolna Grupa – Grupa
Projekt na liście podstawowej
4. Kanalizacja sanitarna III etap w Dragaczu
Projekt na liście rezerwowej
5. Kanalizacja sanitarna IV etap w Dragaczu
Projekt na liście rezerwowej
6. Rozwój Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Górnej Grupie poprzez modernizację i adaptację obiektu kultury znajdującego się na obszarze ochrony konserwatorskiej
Projekt na liście rezerwowej
7. Infrastruktura przy terenach inwestycyjnych (wodociąg z ujęciem, kanalizacja)
Program na liście komplementarnej

1. Edukacja innowacyjna i eksperymentalna

2. "Niebieskie drzwi" - program wsparcia
rodzin z gminy Dragacz

3. Kompetencje kluczowe szansą na lepszy
start Etap I (program edukacyjny dla szkół)
4. Kompetencje kluczowe szansą na lepszy
start Etap II (program edukacyjny dla szkół)

Umieszczenie projektu na liście podstawowej, rezerwowej lub komplementarnej było
zależne od tego, w jakim stopniu realizacja danego projektu wpisywała się w kryteria
unijne. Gdyby któryś z projektów nie uzyskał dofinansowania z opisanych powyżej obszarów OSI bądź OSRG będziemy stawali do konkursów otwartych.
Zgodnie z informacją Marszałka Województwa pierwsze dotyczące nas konkursy (m.in.
budowa przedszkoli) zostaną ogłoszone w grudniu 2015 r. Harmonogram kolejnych
konkursów na 2016 r. zostanie upubliczniony do końca tego roku. Wiemy, że UE wymaga
od nas, abyśmy do 2018 r. wykorzystali zdecydowaną większość przeznaczonych dla nas
pieniędzy. Oznacza to, że lata 2016-2018 będą okresem natężonej pracy i ciągłych zmian.
Mamy nadzieję, że tak krótki okres na realizację kluczowych inwestycji nie spowoduje
sztucznego wzrostu cen i braku konkurencyjności wśród wykonawców.
Wszystkie informacje o nowym okresie programowania znajdziecie Państwo na stronie
www.mojregion.eu.
INNE KONKURSY, DO KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA GMINA DRAGACZ
Dla realizacji zakończonej we wrześniu inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Piaskowej w Górnej Grupie pozyskaliśmy 84 000 zł dofinansowania z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
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Pod koniec października złożyliśmy do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa modernizacji ulicy Pocztowej i Piaskowej w Górnej Grupie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019” (dawna „schetynówka”) – 30 listopada ogłoszono wstępną listę rankingową na
której zajęliśmy 21 miejsce (na 72 zgłoszone projekty dróg gminnych). Tak wysoka pozycja pozwala nam wierzyć, że po zakończeniu procedury konkursowej w grudniu
otrzymamy dofinansowanie w kwocie 535 995 zł.
Pod koniec listopada złożyliśmy wniosek do Ministra Kultury o modernizację i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie – rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w I kwartale 2016 r.
Poza tym, do końca stycznia 2016 w ramach PROW (fundusze EU dla terenów wiejskich)
składać będziemy wniosek o przebudowę „Drogi nr 25 obręb Michale – tzw. "Droga Lubelska" – rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I półroczu 2016 r.
KOREKTA DEKLARACJI OPŁAT ZA ŚMIECI
Wielu mieszkańców Dolnej Grupy otrzymało na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy
wezwanie do ponownego złożenia deklaracji opłat za wywóz śmieci. W kolejnych miesiącach takie wezwania mogą także otrzymać mieszkańcy innych sołectw. Wynika to z faktu,
że Urząd Gminy systematycznie prowadzi wewnętrzną kontrolę, której celem jest wyeliminowanie rozbieżności. Do mieszkańców, których liczba osób zameldowanych różni się
od liczby osób, za które pobierane są opłaty za wywóz odpadów wysyłane są pisma z
prośbą o ponowne złożenie deklaracji. Dotychczas w ten sposób zweryfikowano Wielkie
Zajączkowo, Mniszek i Dolną Grupę. W związku z licznymi nieścisłościami jest to jedyna
metoda uregulowania tej kwestii, która zapewni nam uczciwe rozliczenia i zapobiegnie
ewentualnym podwyżkom cen. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.
BEZPŁATNE SMS DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
Pragniemy zachęcić Państwa do rejestracji w serwisie informacyjnym zapewniającym
dostęp do najważniejszych informacji gminnych. Rejestracji można dokonać poprzez
stronę www.dragacz.pl oraz www.sisms.pl lub wysyłając SMS.
Chcąc otrzymywać bezpłatne wiadomości na telefon komórkowy z informacjami o zagrożeniach, wichurach, gwałtownych burzach, powodzi, awarii wody, prądu itp. należy wysłać rejestrującego SMSa na numer 661 000 112 o treści: Tak.csw0213. W przypadku
rezygnacji wysyłamy SMSa o treści Nie.csw.0213. Przy pierwszej rejestracji otrzymacie
Państwo SMS o treści „Zapoznaj się z regulaminem i odeślij SMS o treści ZGODA”. Co należy uczynić. Od tej pory będziecie Państwo otrzymywać bezpłatne SMS.
Chcąc otrzymywać „Informacje Gminne” dotyczące terminów odbywania się Sesji Rady
Gminy, imprez kulturalnych, sportowych, terminach płatności i opłat lokalnych oraz
innych ważnych wydarzeniach na terenie gminy należy wysłać rejestrującego SMSa na
numer 661 000 112 o treści Tak.csw0214. W przypadku rezygnacji wysyłamy SMSa o
treści Nie.csw0214. Pozostałe czynności należy wykonać tak jak opisano powyżej.
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Mieszkańcy chcący otrzymywać informacje dotyczące swojego sołectwa wysyłają rejestrującego SMSa na numer 661 000 112 o treści:
Sołectwo Bratwin
Sołectwo Dolna Grupa
Sołectwo Dragacz
Sołectwo Fletowo
Sołectwo Górna Grupa
Sołectwo Grupa
Sołectwo Grupa Osiedle
Sołectwo Michale
Sołectwo Mniszek
Sołectwo Wielki Lubień
Sołectwo Wielkie Stwolno
Sołectwo Wielkie Zajączkowo

Tak.csw021
Tak.csw022
Tak.csw023
Tak.csw024
Tak.csw025
Tak.csw026
Tak.csw027
Tak.csw028
Tak.csw029
Tak.csw0210
Tak.csw0211
Tak.csw0212

– rezygnacja Nie.csw021
– rezygnacja Nie.csw022
– rezygnacja Nie.csw023
– rezygnacja Nie.csw024
– rezygnacja Nie.csw025
– rezygnacja Nie.csw026
– rezygnacja Nie.csw027
– rezygnacja Nie.csw028
– rezygnacja Nie.csw029
– rezygnacja Nie.csw0210
– rezygnacja Nie.csw0211
– rezygnacja Nie.csw0212

Pozostałe czynności należy wykonać jak opisano powyżej.
Zachęcamy do rejestracji także w serwisach sołeckich, ponieważ tą drogą będą wysyłane
wszystkie kurendy.
OD 1 STYCZNIA 2016 R. BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY NOWE ZASADY NABYWANIA ZIEMI
OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza nowe
zasady obrotu ziemią i zmienia zasady nabywania ziemi od Agencji Nieruchomości Rolnych. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia zasad swoistej limitacji w obrocie
nieruchomościami rolnymi, jeżeli na skutek przeniesienia własności nieruchomości rolnej albo jej części miałby nastąpić podział gospodarstwa rolnego. Podział taki będzie
możliwy jedynie za zgodą dyrektora oddziału ANR, wydawanej w drodze decyzji, po
stwierdzeniu, że zaistniała jedna z przesłanek ustawowych. Zmieniają się również zasady
wykonywania prawa pierwokupu gruntów rolnych. Od nowego roku oprócz dzierżawcy,
uprawnionym do skorzystania z prawa pierwokupu będzie również rolnik indywidualny
będący właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością.
Dzięki tym przepisom ziemia może być nabywana przez rolników indywidualnych
(a więc osoby posiadające kwalifikacje rolnicze), w tym dzierżawcy nieruchomości rolnych, jak też osoby bliskie. Daje to gwarancję, że beneficjentami swobodnego obrotu
nieruchomościami rolnymi są tez osoby związane z rolnictwem, jak też wspierany jest
rodzinny oraz sąsiedzki obrót ziemią. Zmianie uległ również areał uprawniający ANR do
skorzystania z prawa pierwokupu – z 5 ha do 1 ha. Ustawa przewiduje również zabezpieczenie w planie finansowym Agencji 30% wydatków na realizacje prawa pierwokupu i
wykupu.
Do istotnych zmian wprowadzonych nowymi przepisami należy zaliczyć unormowanie
ograniczające możliwość nabywania nieruchomości Agencji przez wszystkie podmioty
powyżej limitu 500 ha oraz przez rolników indywidualnych do 300 ha. Obecnie przepisy
uzupełniono o konieczność wliczania do tych limitów powierzchni nieruchomości
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rolnych nabytych kiedykolwiek z Zasobu Agencji, a więc również tych nabytych a następnie zbytych.
W umowie sprzedażny gruntów Skarbu Państwa wprowadzone zostaną dodatkowe
ograniczenia. Nabywca nie będzie mógł sprzedać gruntu przez okres 10 lat, będzie musiał osobiście prowadzić gospodarstwo, ponadto zobowiązania te zostały zabezpieczone
sankcją finansową wynoszącą 40 % ceny sprzedaży nieruchomości. Nabywca obowiązany będzie do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o pochodzeniu środków finansowych, z których finansowany jest zakup gruntu.
Uchylony został przepis o prawie pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych Skarbu
Państwa przez byłych właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców. Tym
samym grupa ta nie będzie dysponować pierwszeństwem w nabyciu nieruchomości
Skarbu Państwa.
WYNIKI BADANIA WODY
Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu rocznie dostarcza mieszkańcom Gminy około
200 000 m3 uzdatnionej do picia wody. W ciągu roku woda badana jest ośmiokrotnie.
Cztery razy na zlecenie ZUK-u i cztery razy przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w
Świeciu.
Woda dostarczana mieszkańcom jest bardzo dobrej jakości i można ją spożywać bezpośrednio z kranu. Woda wydobywana jest z głębokości około 70 m i nie jest zanieczyszczona czynnikami zewnętrznymi.
Ze względu na lokalizację składowiska odpadów bezpośrednio nad zbiornikiem wody
pitnej, zaleca się jednak okresowe badanie wody mieszkańcom, którzy spożywają wodę z
własnych ujęć, gdyż nie podlega ona kontroli sanitarnej wykonywanej przez ZUK i Państwowy Inspektorat Sanitarny w Świeciu, ani też nie jest uzdatniana do spożycia.
Uśrednione wyniki badań wody uzdatnionej zlecanej przez ZUK - wybrane parametry
Data
badania

2015

2014

2013

2012

2011

Badany
parametr

Wynik
badania

Dopuszczalny
zakres

Wynik
badania

Dopuszczalny
zakres

Wynik
badania

Dopuszczalny
zakres

Wynik
badania

Dopuszczalny
zakres

Wynik
badania

Azotyny

0,04

<0,5

0,016

<0,5

0,0049

<0,5

0,012

<0,5

0,014

Dopuszczalny
zakres
<0,5

Azotany

5,13

<50

5,99

<50

5,98

<50

6,26

<50

5

<50

Żelazo

20

<200

12,5

<200

40

<200

40

<200

17,5

<200

Mangan
Obecność
bakterii
grupy coli,
escherichia
coli,
enterokoków
kałowych

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

brak

brak

brak

brak

brak

W związku z problemami w dostawach wody w okresie letnim tego roku, których przyczyną była długo utrzymująca się susza, w budżecie gminy na 2016 r. zostały zabezpieczone środki finansowe na budowę nowej studni. Rozwiązanie to powinno zapobiec w
przyszłości podobnym problemom.
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PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
Każdy mieszkaniec Gminy Dragacz może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej w
Urzędzie Gminy w Dragaczu w dniu przyjmowania przez adwokata pana Łukasza Kurka,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 52 33 249 69 wew. 139). Ponadto, od
nowego roku zostaje utworzony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przez Powiat
Świecki. Punkt będzie mieścił się w budynku Urzędu Gminy w Dragaczu (część B) pokój
nr 11. Pomoc prawna będzie udzielana w każdy piątek w godzinach od 1400 do 1800.
Nieodpłatna pomoc prawna, która będzie udzielana w piątki przysługuje osobie, która
spełnia jedno z wymienionych kryteriów: korzysta z świadczeń z pomocy społecznej,
posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, jest kombatantem, weteranem bądź ofiarą represji
wojennych, nie ukończyła 26 lat, ukończyła 65 lat, bądź znalazła się w sytuacji zagrożenia, lub poniosła straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.

4.

Wybór oferty

1.

Nazwa zamówienia:

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Oferty złożone przez
wykonawców:

3.

DLA USPRAWNIENIA PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PROSIMY O TELEFONICZNE UZGODNIENIE
TERMINU POD NUMEREM TEL. 52 33 249 69 WEW. 139.
ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH ZAMÓWIEŃ W GMINIE OD 28.04.2014 R. DO
15.11.2015 R. (POWYŻEJ 30 TYS. EURO)
1.

2.
3.

Nazwa zamówienia:

Tryb udzielenia zamówienia:
Oferty złożone przez
wykonawców:

„Docieplenie ścian i stropów budynków dwóch szkół w
Grupie i Michalu na terenie, gm. Dragacz”
CZĘŚĆ 1: obejmująca wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Docieplenie ścian i stropów budynków Szkoły Podstawowej w Grupie, gm. Dragacz”
przetarg nieograniczony
Część 1:
1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „BUDMONT”
Włocławek, cena oferty brutto: 414.284,21 zł, okres gwarancji:
60 miesięcy.
2. P.P.H.U. KAMI-BUD Rętwiny, cena oferty brutto: 454.445,17
zł, okres gwarancji:72 miesiące
3. Firma Projektowo-Wykonawcza „OBIEKT” Gabriela Sala
Grudziądz, cena oferty brutto: 388.730,63 zł, okres gwarancji:
60 miesięcy
4. PPU „EKOBUD” sp. z o.o. Grudziądz, cena oferty brutto:
559.970,18 zł, okres gwarancji: 72 miesiące
5. Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD sp. j. Matczyński
Kosiński Rybicki Grudziądz, cena brutto oferty: 413.733,61 zł,
okres gwarancji: 72 miesiące
6. Firma Handlowo Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis Mełno,
cena brutto oferty: 418.840,07 zł, okres gwarancji: 72 miesiące
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4.

Wybór oferty

1.

Nazwa zamówienia:

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Oferty złożone przez
wykonawców:

3.

4.

Wybór oferty

1.

Nazwa zamówienia:

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Oferty złożone przez
wykonawców:

3.

Część 1: Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD sp. j. Matczyński Kosiński Rybicki Grudziądz, cena brutto oferty:
413.733,61 zł, okres gwarancji: 72 miesiące
„Docieplenie ścian i stropów budynków dwóch szkół w
Grupie i Michalu na terenie, gm. Dragacz”
CZĘŚĆ 2: obejmująca wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Docieplenie ścian i stropów budynku
przetarg nieograniczony
Część 2:
1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „BUDMONT”
Włocławek, cena brutto oferty: 419.606,14 zł, okres gwarancji:
60 miesięcy
2. P.P.H.U. KAMI-BUD Rętwiny, cena oferty brutto: 470.001,46
zł, okres gwarancji: 72 miesiące
3. Firma Projektowo-Wykonawcza „OBIEKT” Gabriela Sala
Grudziądz, cena oferty brutto: 369.338,11 zł, okres gwarancji:
60 miesięcy
4. PPU „EKOBUD” sp. z o.o. Grudziądz, cena oferty brutto:
564.086,84 zł, okres gwarancji: 72 miesiące
5. Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD sp.j. Matczyński
Kosiński Rybicki Grudziądz, cena oferty brutto: 382.472,99 zł,
okres gwarancji: 72 miesiące
6. Firma Handlowo Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis Mełno,
cena oferty brutto: 401.414,56 zł, okres gwarancji: 72 miesiące
Część 2: Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD sp. j. Matczyński Kosiński Rybicki Grudziądz, cena brutto oferty:
382.472,99 zł, okres gwarancji: 72 miesiące
„Przebudowa ulic Pocztowej i Piaskowej w Górnej Grupie,
etap I: obejmujący część ulicy Piaskowej o dł. 0,48 km”.
Przetarg nieograniczony
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Świecie,
cena oferty brutto: 205.728,51 zł, okres gwarancji: 72 miesiące
2. Firma Handlowo Usługowa „KIC – TRANS” Piotr Różycki,
Drzycim cena oferty brutto: 199.329,11 zł, okres gwarancji: 12
miesięcy
3. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „FENIKS” Spółka
Jawna E. Salczyński, H. Tupalski, ul. Grudziądz, cena oferty brutto: 199.844,35 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „FENIKS” Spółka Jawna E. Salczyński, H. Tupalski, ul. Grudziądz, cena oferty brutto:
199.844,35 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy
„Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynku
Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego w Michalu”
Przetarg nieograniczony
1. Firma „LEMAR” s.c. M.W. Lewandowscy, Górna Grupa, cena
oferty brutto: 259.540,85 zł
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4.

Wybór oferty

1.

Nazwa zamówienia:

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Oferty złożone przez
wykonawców:

3.

4.

Wybór oferty

2. Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD sp.j. Matczyński
Kosiński Rybicki Grudziądz, cena oferty brutto: 292.044,58 zł.
Firma „LEMAR” s.c. M.W. Lewandowscy, Górna Grupa, cena
oferty brutto: 259.540,85 zł
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w
miejscowości Grupa”.
Przetarg nieograniczony
1. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. Chojnice, cena oferty brutto:
323.523,35zł, okres gwarancji: 72 miesiące
2. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę
„WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o., 11-001 Dywity cena
oferty brutto: 329.573,11 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy
3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Orzechowski Bolesław, Kijewo Królewskie, cena oferty brutto: 336.043,43 zł,
okres gwarancji: 72 miesiące
4. ELWOT Karolina Rychlik i wspólnicy Spółka Jawna, Nowe
Dąbie, cena oferty brutto: 546.227,11zł, okres gwarancji: 36
miesięcy
5. Zakład Usług Wodno – Wodociągowych Krzysztof Czajkowski,
Brodnica cena oferty brutto: 401.789,34 zł, okres gwarancji: 72
miesiące
6. Zakład Produkcyjno – Handlowy „MELBUD” Spółka Jawna
Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc, Włocławek, cena oferty brutto: 309.191,13 zł, okres gwarancji: 72 miesiące
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe „MELKAN” Sp. z o.o., Grudziądz, cena oferty brutto: 299.111,77 zł,
okres gwarancji: 72 miesiące
8. Przedsiębiorstwo Budowlano – Wdrożeniowe „INŻBUD” Z.
Zehner, M. Środa Spółka Jawna, Grudziądz, cena oferty brutto:
459.503,40 zł, okres gwarancji: 72 miesiące
9. Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO –EKO” Mirosław Rożek,
Chojnice, cena oferty brutto: 342.835,56 zł, okres gwarancji: 72
miesiące
10. „WIMAR” Sp. z o.o. Koronowo, cena oferty brutto:
330.824,70 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy
11. Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z
o.o., Iława, cena oferty brutto: 416.970,00 zł, okres gwarancji:
72 miesiące
12. ROLLSTICK Toruń, cena oferty brutto: 348.002,93 zł, okres
gwarancji: 72 miesiące
13. TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o., Grudziądz, cena oferty
brutto: 427.999,30 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy
14. Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki, Liniewo cena
oferty brutto: 268.557,07 zł, okres gwarancji: okres gwarancji:
72 miesiące
Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska
„EKOMEL” Spółka z o.o. Chojnice, cena oferty brutto:
323.523,35zł, okres gwarancji: 72 miesiące
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UDZIELONE KLUCZOWE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGU 30 TYS. EURO
L
p.

Nazwa zamówienia

1. „Budowa oświetlenia
ulicznego typu parkowego w ulicy Wrzosowej w Dolnej Grupie”.

2. „Zaprojektowanie i
wybudowanie oświetlenia ulicznego typu
parkowego pomiędzy
osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie”
3. Wykonanie projektu
budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa dwóch budynków Przedszkoli w
miejscowościach Grupa
i Dragacz, gm. Dragacz
”,
4. Wykonania dokumentacji projektowej dla
zadania inwestycyjnego
pn.: „Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w
Dolnej Grupie”.

Tryb udzieleOferty złożone przez wykonawnia zamówieców:
nia:
Zapytanie
1. Zakład Usług Elektrycznych
ofertowe
„ENERGIA Zbigniew Elwertowski,
Grudziądz, z ceną brutto oferty:82.852,80 zł
2. Firma INEL Sp. z o.o. SP. K.,
Dolna Grupa z ceną brutto oferty:
48.983,52 zł
3. Usługi Elektro – Instalacyjne
Sebastian Korzeniak, Radzyń
Chełmiński z ceną brutto oferty:
94.095,00 zł
4. WIKŁO” Wiesław Kłopotowski,
Warlubie z ceną brutto oferty :
75.000,00 zł
Negocjacje
Firma INEL Sp. z o.o. SP. K., Dolna
ceny
Grupa z ceną brutto oferty:
39.852,00 zł.

Zapytanie
ofertowe

1. Autorska Pracownia Architektoniczną Magdalena Jarzyńska,
Gdańsk, cena oferty brutto:
49.948,00zł
2. BP Projekt Bartosz Piotrowski,
Gdańsk cena oferty brutto:
78.720,00 zł

Negocjacje
ceny

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH i
REKLAMY „MANO”, Grudziądz,
cena oferty brutto: 36.900,00 zł

5. Aktualizacja i przepro- Negocjacje
jektowanie dokumenta- ceny
cji projektowej dla
zadania inwestycyjnego
pn.: „Kompleksowa

PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński,
Grudziądz, cena oferty brutto:
23.001,00 zł
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Wybór oferty
Firma INEL Sp.
z o.o. SP. K.,
Dolna Grupa, z
ceną brutto:
48.983,52 zł

Firma INEL Sp.
z o.o. SP. K.,
Dolna Grupa z
ceną brutto
oferty:
33.210,00 zł.
Autorska Pracownia Architektoniczną
Magdalena
Jarzyńska,
Gdańsk za cena
brutto:
49.948,00zł
BIURO USŁUG
TECHNICZNYCH
i REKLAMY
„MANO”, Grudziądz, z cena
brutto:
28.850,00 zł
PSBUD mgr inż.
Piotr Świrzyński, Grudziądz z
cena brutto:
22.140,00 zł

6.

7.

modernizacja energetyczna wraz z
przebudową kotłowni węglowej na olejową w budynku
Gminnej Przychodni
Zdrowia w Dolnej
Grupie”,
Wykonania na aktualizacji dokumentacji
projektowej dla
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej
nr 0537013
w Michalu”.
„Remont kotłowni
centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Bratwinie
26, 86-134 Dragacz”.

8. „Zimowe utrzymanie
dróg na terenie Gminy Dragacz w sezonach zimowych
2015/2016 i
2016/2017”,

OGŁOSZENIA
Informujemy, że w budynku C Urzędu Gminy przedstawiciel policji, służący mieszkańcom informacjami i pomocą będzie obecny w każdy czwartek od godz. 11.00 do 13.00.

Negocjacje
ceny

Zapytanie
ofertowe

Zapytanie
ofertowe

Zakład Projektowania, Nadzoru
i Usług Consultingowych
„INŻDRÓG” s. c. Wiesław Łuszyński, Krystyna Łuszyńska,
Grudziądz, cena oferty brutto:
29.889,00
1.”HYDRAULIK”,Zakład Ogólnobudowlany , Dorota Cabanek,
Grudziądz, cena oferty brutto:
87 994,20 zł
2. Usługi Instalacji Wod..- Kan.
c.o., Jerzy Skoczylas, Grudziądz,
cena oferty brutto: 90 398,85 zł
1. Firma „ŻANA” Usługi przewozowe Kamil Burczyk, Warlubie,
cena oferty brutto: 82.620,00 zl,
2. Zakład Usług Remontowych i
drogowych Tomasz Lipiec Dragacz,
cena oferty brutto: 65.610,00 zł

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług
Consultingowych
„INŻDRÓG” s. c.
Wiesław Łuszyński,
Krystyna Łuszyńska,
Grudziądz z ceną
brutto: 27.060,00 zł.
.”HYDRAULIK”,Zakład
Ogólnobudowlany ,
Dorota Cabanek,
Grudziądz, z ceną
brutto: 87 994,20 zł
Zakład Usług Remontowych i drogowych
Tomasz Lipiec Dragacz
z ceną brutto:
65.610,00 zl

PLANOWANE ZAMÓWIENIA W IV KWARTALE 2015 POWYŻEJ 30 TYS. EURO
Lp.

Nazwa zamówienia

1.

„Kompleksowa obsługa oświetleniowa
miejsc publicznych: dróg, ulic i placów
na terenie gm. Dragacz”.”
„Odławianie bezdomnych zwierząt z
terenu Gminy Dragacz oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w
schronisku w 2016 roku”.

2.

Tryb udzielenia
zamówienia:
Z wolnej ręki na
podstawie art. 67
ust. 1 ustawy Pzp
przetarg nieograniczony

Planowany termin ogłoszenia przetargu
Grudzień 2015 r.
Grudzień 2015 r.

W związku z częstymi przypadkami nie wydawania przez kierowców PKS biletów jednorazowych informujemy, że dyrektor PKS przypomina o obowiązku pobierania biletów. Są
one podstawa do odszkodowania w razie wypadku, a ich uczciwa dystrybucja zapewnia
także opłacalność utrzymywania kursów.
Wyjaśniamy, że pracownicy Biura Projektowania i Nadzoru Budowlanego Pana Macieja
Daniela, które zaktualizowało na zlecenie urzędu Gminy projekt budowy kanalizacji w
Dragaczu, odwiedzili w miesiącach wrzesień – listopad wszystkich mieszkańców, którzy
będą objęci III etapem budowy sieci kanalizacyjnej w Dragaczu. Przeprowadzali oni ponowne uzgodnienia przyłączy kanalizacyjnych dla poszczególnych posesji. Termin rozpoczęcia inwestycji jest ściśle zależny od rozpisania przez Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego konkursu na dofinansowanie unijne. Prognozujemy, że
będzie to miało miejsce w 2016 r.
Wszystkim właścicielom posesji posiadającym psy podwórkowe, w związku z nadchodzącą zimą przypominamy, że zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie zwierząt: „zabrania
się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu
doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.”. Za nieprzestrzeganie powyższych zapisów właścicielowi grozi odpowiedzialność prawna. Prosimy,
by pamiętać nie tylko o zapewnieniu zwierzętom możliwości wybiegu, ale także o odpowiednim dociepleniu budy.

WESOŁYCH ŚWIĄT
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Wszystkim Mieszkańcom składamy
życzenia zdrowych, pogodnych i białych Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy
Państwu rodzinnej atmosfery i wielu smakowitości na stole.
Przewodniczący i Radni Rady Gminy Dragacz,
Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy.
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