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Inwestycje drogowe
W roku budŜetowym 2007 gmina Babiak zaplanowała na inwestycje drogowe kwotę
1.177.000 zł. Na przełomie marca i kwietnia rozstrzygnięto przetargi na następujące drogi: Korzecznik -Szatanowo dł. 0,700 km, Bogusławice -Góraj 0,907 km, Mchowo-GórajKolonia Mchowo 0,723 km, Nowiny Brdowskie-Osówie 1,083 km. Jednocześnie przy
drodze Lubotyń-Zakrzewo wykonano zejście do jeziora i jest przygotowywany przetarg
na ułoŜenie nawierzchni bitumicznej. Gmina ogłosi równieŜ przetarg na remont dróg
gruntowych i tłuczniowych. Na kaŜdej z wymienionych dróg trwają prace na róŜnym poziomie zaawansowania - od utwardzania kamieniem po ułoŜenie dywanika asfaltowego.
Samorząd dysponuje równieŜ własną równiarką, która w ustalonej kolejności pracuje na
drogach w poszczególnych sołectwach. Obok inwestycji drogowych trwają prace planistyczne w zakresie dokumentacji dotyczącej następujących dróg: Dębno Poproboszczowskie, Ozorzyn, Zwierzchociny, Stypin, Wiecinin-Polonisz, ulice Babiak i Brdów.
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Przebudowa drogi gminnej Bogusławice-Góraj ułoŜenie nawierzchni bitumicznej o dł. 0,907 km
- 240.000 zł

Przebudowa drogi gminnej Nowiny Brdowskie-Osówie - ułoŜenie nawierzchni bitumicznej o dł. 1,083 km - 330.000 zł

Przewodniczący Rady
Gminy
Andrzej Rosiński
kaŜdy poniedziałek
w godz. 13.00-16.00
Przewodniczący
Komisji Spraw
Gospodarczych i Społecznych
Paweł Drapiński
kaŜdy poniedziałek
w godz. 11.00-12.00

Przebudowa drogi gminnej Mchowo-GórajKolonia Mchowo G-492520 - ułoŜenie nawierzchni bitumicznej o dł. 0,723 km - 230.000

Budowa zejścia do jeziora w Lubotyniu

Estetyczne obejście Urzędu Gminy
W połowie kwietnia 2007 r. przeprowadzono roboty drogowe przy Placu Wolności polegające na zmianie nawierzchni
z bloczków betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej.
Utwardzona powierzchnia to 425 m2. Ponadto wykonano
warstwę odsączającą. Koszt zadania wyniósł 36.000 zł. Do
zagospodarowania został jeszcze plac przed Urzędem Gminy od strony parku.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Roman Gajewski
Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
w godz. 12.00-13.00
Terminy wizyt
Powiatowego Urzędu
Pracy
Czerwiec- 12,13
Lipiec - 10,11
Sierpień - 28,29

Kultura, oświata
Majówka w Babiaku
Mieszkańcy Babiaka i okolic podczas długiego majowego weekendu bawili się na festynie, który odbył się w
dniu 5 maja na placu ośrodka kultury. Imprezę adresowaną do mieszkańców gminy zorganizował Gminny Ośrodek
Kultury, Biblioteka Publiczna oraz koło modelarskie. Festyn rozpoczęto pokazami modeli latających oraz wystawą
prac koła modelarskiego „ORLIK”. Następnym punktem programu był występ teatru obrzędowego „BOROWIOKI”
ze sztuką pt. „Sobota wielkanocna na Kujawach Borowych”. Potem nastąpiła część muzyczna, w której dwie grupy
taneczne Zespołu Regionalnego „Mały Babiak” zaprezentowały zabawy i tańce regionu Kujaw. Swój koncert dała
równieŜ gminna orkiestra dęta pod dyrekcją Piotra Cedzidło z nowymi utworami przeplatanymi tańcem nowej grupy
MarŜonetek. Swoje wokalne moŜliwości zaprezentowały licznie oklaskiwane młode wokalistki Oliwia Sobczak oraz
Julita Murawicz. Zaproszony wokalista i gitarzysta Janusz Baran z Krakowa zaprezentował mieszkańcom gminy
swój solowy koncert . Po tym występie na scenie GOK pojawił się zespół rockowy, na którego występ licznie oczekiwała młodzieŜ. Na zakończenie festynu w rytmie muzyki w wykonaniu zespołu muzycznego "SOLO" odbyła się
zabawa zorganizowana przez Radę Sołecką Sołectwa Babiak. Okazja do spotkań towarzyskich i wspólnej zabawy
trwała do białego rana. Podczas kilkugodzinnej imprezy przeprowadzono kilka konkursów dla dzieci. Organizatorem poszczególnych konkurencji była Biblioteka Publiczna oraz koło modelarskie „Orlik”. Rywalizacja wśród dzieci zawsze cieszy się duŜym powodzeniem.
Organizatorzy festynu serdecznie dziękują za zaangaŜowanie przy przygotowaniu i prowadzeniu imprezy
wszystkim zespołom występujących na festynie oraz tym, którzy bawili się z nami podczas majowej imprezy.

Zaproszenie na Dni Gminy Babiak
Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy w Babiaku oraz pozostali współorganizatorzy zapraszają
mieszkańców oraz gości na Dni Gminy Babiak. Impreza odbędzie się w dniach 4-5 sierpnia 2007 r. Program imprezy jest w trakcie tworzenia, ale juŜ dziś wiadomo, kto wystąpi. W dniu 4.08. gwiazdą wieczoru będzie Urszula Chojan&"Country Show Band", a 5.08. Zespól "Ladys". W trakcie imprezy wystąpią równieŜ zespoły działające przy GOK. Do tańca będzie przygrywał zespół "Solo". Organizatorzy planują takŜe szereg konkursów i atrakcji. Szczegółowy program imprezy poznamy w lipcu.
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URZĄD GMINY W BABIAKU
Wykaz stanowisk oraz przydział zakresu czynności w Urzędzie Gminy w Babiaku reguluje Zarządzenie nr 40/04 Wójta Gminy Babiak z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Babiaku oraz Zarządzenie nr 4/06 Wójta Gminy Babiak z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/04 Wójta Gminy Babiak z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Babiaku.
W skład Urzędu wchodzą: Urząd Stanu Cywilnego, Referat Finansów i stanowiska pracy:
1) Wójt Gminy – Wojciech Chojnowski
(p.33A); wójt@babiak.org.pl
- prowadzenie bieŜących spraw Gminy, wykonywanie uprawnień zwierzchnika słuŜbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

2) Zastępca Wójta Gminy – Tomasz Szymański (p.nr 14)
- wykonuje zadania na polecenie lub z upowaŜnienia Wójta.

3) Sekretarz Gminy – Krystyna Bąk
(p.nr 33B); ug@babiak.org.pl
- wykonuje zadania związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Urzędu.

4) Skarbnik Gminy- ElŜbieta Zielińska
(p.nr 30); skarbnik@babiak.org.pl
- nadzorowanie i kontrola realizacji budŜetu Gminy, koordynowanie i kierowanie pracą księgowości, kasy, podatków, opłat i rozliczeń podatkowych.

5) Urząd Stanu Cywilnego – Ewa Bilińska
(p.nr 19); biuro-rady@babiak.org.pl
- prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i obsługa Rady.

6) Referat Finansów
- stan. ds. księgowości budŜetowej - ElŜbieta Ledwosińska
(p.nr 29); babiak@po.jst.net.pl
- Jadwiga Michalska (p.nr 29)
- stan. ds. kadr, płac i rozliczeń - Kamila Janicka
(p.nr 34); place@babiak.org.pl
- stan. ds. księg. i windykacji podatkowej - Halina Kolibowska
(p.nr 25); podatki@babiak.org.pl
- stan. ds. wymiaru podatków i opł. lok. - GraŜyna Niszczak
(p.nr 25); podatki@babiak.org.pl
- stan. ds. obsł. kasowej i archiwum zakł. - Bogumiła Czernielewska
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7) Stan. ds. Kancelaryjnych – Sekretariat - Marzena Waligórska
(p.nr 33); sekretariat@babiak.org.pl
8) Stan. ds. dowodów osob. i dział. gosp. - Barbara Rakowska (p.nr 17)
- prowadzenie spraw dot. wydawania dowodów osobistych, wydawanie decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej i obsługa Komisji Rewizyjnej.

9) Stan. ds. ewidencji lud., spraw woj. i obrony cywilnej – Wioletta
PraŜanowska (p.nr 16)
- prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej.

10) Stan. ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej – Janina Stempińska
(p.nr 27); inwestycje@babiak.org.pl
- prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz sprawy dot. inwestycji
komunalnych.

11) Stan. ds. rolnictwa i gosp. nieruchomościami – ElŜbieta Maciejewska
(p.nr 21); rolnictwo@babiak.org.pl
- prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

12) Stan. ds. dróg, ochrony p.poŜ. i melioracji – Stanisław Bąkowski
(p.nr 20); drogi_ppoz@babiak.org.pl
- prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, sprawy p.poŜ. i melioracji.

13) Stan. ds. ochrony środowiska i rozwoju lokalnego – Maria Wiśniewska
(p.nr 22); srodowisko@babiak.org.pl
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, rozwoju lokalnego oraz oświetlenia
ulicznego.

14) Stan. ds. zamówień publicznych i obsługi funduszy unijnych – Radosław
Bartczak (p.nr 28); fundusze@babiak.org.pl
-prowadzenie spraw z związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych oraz z wykorzystaniem funduszy unijnych.

15) Stan. ds. informatyki i Gminnego Centrum Informacji – Waldemar
Zasadziński ( piwnica Urzędu Gminy); gci@babiak.org.pl
- prowadzenie spraw dot. informatyzacji Urzędu oraz obsługi Gminnego Centrum Informacji.

16) Stanowisko ds. prawnych – Katarzyna Leń (p.nr 33B)

Urząd Gminy w Babiaku przyjmuje interesantów w godzinach:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30
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Wydarzenia, komunikaty
Sesja absolutoryjna
20 kwietnia br. zwołano VII Sesję Rady Gminy Babiak, której głównym
punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania budŜetu za rok 2006.
„- BudŜet w duŜym stopniu decyduje o wizerunku gminy w zakresie realizacji zadań publicznych” - tymi słowami wójt rozpoczął zasadniczą
część sprawozdania. Zaplanowane dochody wyniosły 12.741.607 zł, wykonano je w wysokości 15.286.600 zł (wzrost o 2,5 mln zł). Wydatki zrealizowano w kwocie 15.802.524 zł, czyli o kwotę 550 tys. wyŜszą niŜ zaplanowano. Planowano deficyt w wysokości 2.522.120 zł, ale rok zamknięto z długiem tylko 515.924 zł. Gmina planowała wesprzeć się kredytem w wysokości 3.350.000 zł - kredytowych środków finansowania
było 1.288.570 zł a resztę sfinansowano nadwyŜką środków pienięŜnych w kwocie 185.144 zł. W roku 2006 zaplanowano spłacić 827.880 zł kredytu, ale spłacono o 50 tys. mniej, gdyŜ część poŜyczki ekologicznej Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył ze względu na osiągnięcie efektu ekologicznego. Ubiegłoroczny
budŜet zmieniano 10-krotnie. Spowodowały to pozyskane dochody, dla których naleŜało utworzyć nowe zadania po
stronie wydatków. Sprawozdawca skierował słowa pochwały pod adresem państwa, które terminowo i stabilnie subwencjonowało i dotowało naszą gminę ( subwencje w 2006 r. wyniosły prawie 8,2 mln zł, a dotacje celowe ponad 4 mln zł).
Struktura dochodów przedstawia się następująco: 80% subwencje i dotacje celowe, 20% dochody własne, w tym podatki, opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT i CIT. Jeśli chodzi o pozyskane fundusze unijne w ubiegłym roku Ŝadna z
Instytucji WdraŜających nie ogłosiła naboru wniosków z tego względu, Ŝe środki unijne z okresu programowania 20042006 zostały wyczerpane. Otrzymano natomiast część zwrotu z Programu „Odnowa wsi” w wysokości 18.688 zł ( z
tego Programu zmodernizowano park w Brdowie przy ul. Dolnej oraz ułoŜono chodniki w m. Babiak). Nie udało się
natomiast zrealizować dochodów z majątku gminy - z zaplanowanych 172 tys. zł gmina uzyskała 15,5 tys. zł. Obserwując stały wzrost cen nieruchomości, naleŜy potraktować to jako inwestycję w przyszłych latach. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych przekazał samorządowi kwotę 60.300 zł, którą przeznaczono na rekultywację dróg gminnych. Komitety
Budowy Wodociągów wpłaciły kwotę 53 tys. zł Po stronie wydatków sytuacja przedstawia się następująco: gmina Babiak wydała 16 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 2.406 tys. zł, co stanowi 3/4 środków przeznaczonych na
inwestycje. NajwaŜniejsze z przedsięwzięć to wodociągi we wsi Ozorzyn, Gryglaki, Stypin, Lucynowo ( kwota 247 tys.
zł), modernizacja stacji wodociągowej w Babiaku (34 tys. zł), kolejne etapy kanalizacji w Brdowie (32 tys. zł) i Babiaku
(79 tys. zł), urządzenie parku w Brdowie (70 tys. zł) i odnowa centrum wsi Babiak ( 305 tys. zł). W 2006 r. zbudowano
7,6 km wodociągów i wykonano 35 przyłączy. Wykonano łącznie 3,6 km dróg asfaltowych (w tym Józefowo-Polonisz
202 tys. zł, Góraj 182 tys. zł, Osówie 224 tys. zł, Psary 183 tys. zł) i wsparto w tym zakresie powiat kwotą 86,5 tys. zł.
BieŜące utrzymanie dróg kosztowało gminę 218 tys. zł i obejmowało m.in.. koszty zakupu 520 t ŜuŜla, 360 t kruszywa
kamiennego, 500 t kruszywa betonowego. Na budowę i utrzymanie dróg zaciągnięto kredyt w wysokości 727 tys. zł.
Ponadto wydano 247 decyzji dotyczących zwrotu akcyzy z paliwa rolniczego i z tego tytułu wypłacono na konta rolników 70 tys. zł. Oświetlenie uliczne kosztowało gminę 273 tys. zł. Zamontowano kolejne 23 lampy i w sumie gmina posiada ich 693. Pomoc społeczna pochłonęła kwotę blisko 4 mln zł. Natomiast 6,6 mln kosztowała oświata i wychowanie.
Rozpoczęto budowę auli w Brdowie - koszt zadania oszacowano na 650 tys. zł. Poprzedni rok w statystyce gminnej
moŜna zapisać jako: 12 sesji Rady Gminy, 64 podjęte uchwały, 31 zarządzeń wójta, sporządzonych 700 protokółów
suszowych, 88 urodzeń, 92 zgony, 183 zameldowania na pobyt stały, 92 osoby wymeldowały się, 83 pary zawarły związek małŜeński.
Radni Gminy Babiak, mając na uwadze powyŜsze sprawozdanie oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 marca 2007 r. jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium z wykonania budŜetu za 2006 rok.

KOMUNIKATY!

Wymiana dowodów osobistych

Wypłata stypendiów

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, Ŝe dnia 31 grudnia 2007 roku kończy się zaplanowana wymiana dowodów osobistych i w
związku z tym wszystkie osoby, które nie dopełniły jeszcze tego
obowiązku proszone są o niezwłoczne przybycie do Urzędu Gminy
w Babiaku p. 17 celem dokonania wymiany dowodu osobistego.
Przypomina się, Ŝe do wymiany dowodu osobistego niezbędne są:
wypełniony wniosek, dwie fotografie z lewym profilem, opłata w
kwocie 30 zł, odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób, które nie
wstąpiły w związek małŜeński) bądź aktu małŜeństwa.

Gminna komisja stypendialna wydała 222 decyzje przyznające pomoc materialną dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
średnich. Tzw. stypendia będą wypłacane w dniach 14-15 czerwca
2007 r. w kasie Urzędu Gminy w
Babiaku w godzinach 9.00-13.00.
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Po 31 grudnia 2007 r. stare dowody tracą waŜność więc ich wymiana nie będzie moŜliwa.
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„Cała świata uroda to jest przyroda”
Takie hasło realizujemy w planie rocznym w
obecnym roku szkolnym. Dzień 20 kwietnia
2007 r. był podsumowaniem obchodów Dni
Ziemi w naszym przedszkolu. Był okazją do
przypomnienia dzieciom zagroŜeń, na jakie
naraŜona jest Ziemia ze strony człowieka,
uświadomienia im ich roli w walce o ochronę
środowiska, rozwijania zainteresowań przyrodniczych oraz troski o przyrodę, uwraŜliwienia
na piękno przyrody. Zadania ekologiczne realizujemy z duŜym zaangaŜowaniem juŜ od wielu
lat. Wychodzimy z załoŜenia, Ŝe „czym skorupka nasiąknie za młodu …”. Poznawanie przez
dzieci w wieku przedszkolnym piękna i osobliwości przyrody jest pierwszym, bardzo waŜnym
krokiem do jej ochrony. Uroczystość podsumowująca zaplanowane zadania ekologicznoprzyrodnicze przygotowała nauczycielka Pani ElŜbieta Chwalisz, która równieŜ ją prowadziła. Impreza odbyła się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku. Oprócz dzieci uczestniczyli w niej
licznie rodzice oraz Gminny Inspektor Ochrony Środowiska Pani Maria Wiśniewska, która wręczyła nauczycielce prowadzącej podziękowanie i słowa uznania od Pana Wójta za wkład pracy i zaangaŜowanie się w przygotowanie Dnia Ziemi pod hasłem „Cała świata uroda to jest przyroda”. Podobny list gratulacyjny za kształtowanie świadomości ekologicznej i czynnej postawy opiekuńczej wobec przyrody u dzieci otrzymała Pani Dyrektor Ewa Wituła. List zawierał wyrazy wdzięczności i
uznania w stosunku do zasług i zaangaŜowania Rady Pedagogicznej i Wychowanków w akcję zbierania zuŜytych baterii. Przedszkole Samorządowe w Babiaku jest dwukrotnym laureatem tej akcji w
powiecie kolskim. Uroczystość miała charakter zabawowy. Dzieci i rodzice brali czynny udział w
licznych konkursach. Walczyli o czterolistną koniczynę. Dziewięcioro dzieci otrzymało od Pani
dyrektor Ewy Wituła nagrody ksiąŜkowe za największą liczbę przyniesionych baterii. Wszystkie
dzieci zostały obdarowane słodyczami, a pod adresem rodziców popłynęły słowa podziękowania.
Całą imprezę urozmaicały występy artystyczne dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Niewątpliwie najciekawszym punktem programu był pokaz ekologicznej mody. Na koniec dzieci i pozostali
uczestnicy uroczystości złoŜyli ślubowanie „Przyjaciół przyrody”. Po ślubowaniu wszyscy wzięli
udział w ekologicznym pochodzie z wysoko niesionymi transparentami. Impreza była udana, przyniosła wiele korzyści. Mamy nadzieję, Ŝe wszyscy zrozumieli, Ŝe warto dbać o przyrodę.

Otwarte drzwi koła modelarskiego „ORLIK”
W dniu 26 maja 2007 r. Koło Modelarskie „ORLIK” w Babiaku zorganizowało
drzwi otwarte dla wychowanków Samorządowego Przedszkola w Babiaku. Impreza
składała się z dwóch części. Pierwsza część to zwiedzanie modelarni. Pan Piotr Kubiak, jako opiekun Koła Modelarskiego, przedstawił przedszkolakom historię Koła,
osiągnięcia oraz modele zbudowane przez jego podopiecznych. Przedszkolaki podziwiały róŜnego rodzaju modele samolotów (od prostych i małych do latających), latawców, szybowców oraz modele
budowli wykonane przez młodych
modelarzy. Dzieci z uwagą wysłuchiwały opowieści Pana Piotra, nie
obyło się bez pytań. Po zwiedzaniu
modelarni wszyscy udali się na
„lotnisko” dla modelarzy mieszczące się za Szkołą Podstawową w Babiaku.
Opiekun modelarzy zaprezentował latający model samolotu napędzanego energią elektryczną. Na imprezie nie mogło zabraknąć pokazu moŜliwości samolotu. Dni otwarte zakończyły się startem rakiety zbudowanej przez modelarzy.
W geście podziękowania Pan Piotr Kubiak otrzymał od dzieci własnoręcznie
wykonane upominki.

Babiacki e-sołtys
Ilu sołtysów w Wielkopolsce posiada własną stronę internetową? Jeden na pewno!
Paweł Drapiński - sołtys Sołectwa Babiak i zarazem radny postanowił dołączyć do
grupy nowoczesnych i zinformatyzowanych społeczników. Mieszkańcy odwiedzając
witrynę http://www.soltysbabiak.republika.pl/ mogą zapoznać się z aktualnościami z
sołectwa, okólnikami, terminami wpłaty rat podatkowych, statutem sołectwa a takŜe
powinna zaciekawić ich historia sołectwa, zabytki, aktualne wydarzenia i ciekawostki.
Autor strony czeka pod adresem mailowym soltysbabiak@op.pl na wszelkie uwagi,
sugestie i problemy wyborców. Redakcja wspólnie z autorem zaprasza do odwiedzania strony!

