B i u l e t y n I n f o r ma c y j n y S a mo r z ą d u G mi n y B a b i a k
„Kiedykolwiek uśmiechasz się do swojego brata
- jest BoŜe Narodzenie;
Zawsze kiedy milkniesz, by innych słuchać - jest
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BoŜe Narodzenie;
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym którzy są przytłoczeni cięŜarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa - jest BoŜe Narodzenie;
Zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg ukochał innych przez Ciebie zawsze wtedy jest BoŜe Narodzenie”.
Matka Teresa z Kalkuty
Pełnych miłości świąt BoŜego Narodzenia, spełnienia najśmielszych marzeń, radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny oraz niezapomnianego i niepowtarzalnego sylwestra Ŝyczy w imieniu gminnego Samorządu
Przewodniczący Rady Gminy Babiak
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Projekt budŜetu
Gminy Babiak
na rok 2008

Andrzej Rosiński

Konferencja LEADER
Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku gościł stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”,
które 5 grudnia 2007 r. zorganizowało konferencję informacyjno-promocyjną. Konferencja była jednym z elementów projektu, który stowarzyszenie realizowało ze środków Urzędu Marszałkowskiego i własnych. W debacie, oprócz samorządowców z gminy Babiak,
Dąbie, Olszówka, Grzegorzew, Koło, Wierzbinek, Sompolno, Krzymów, Kramsk udział
wzięli lokalni parlamentarzyści oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Spotkanie miało charakter podsumowujący dotychczasowe osiągnięcia Lokalnej Grupy Działania (LGD), a w szczególności chodziło o prezentację efektów zrealizowanego
projektu pn. „Teraz Wielkopolska Wschodnia!”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Było równieŜ okazją do
przedstawienia planu działania na najbliŜsze lata. Proces budowania partnerstwa na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich przedstawił Prezes stowarzyszenia i wójt gminy Kramsk Józef Karmowski. Gospodarz konferencji, a zarazem Wiceprezes stowarzyszenia i wójt
gminy Babiak -Wojciech Chojnowski zaprezentował efekty zrealizowanego projektu, który obejmował komponent doposaŜeniowy, szkoleniowy i informacyjny. Stowarzyszenie
„Wielkopolska Wschodnia” zostało powołane do Ŝycia w czerwcu 2006 roku w celu
wspierania rozwoju obszarów wiejskich.
Dziewięć gmin wraz z przedstawicielami
sektora społecznego i gospodarczego tworzą
tzw. Lokalną Grupę Działania wspierającą
inicjatywy lokalne na terenie członkowskich
gmin. Wszystkie zamierzenia LGD zawiera
przyjęta w lutym br. Lokalna Strategia
Rozwoju, która jest zbiorem kierunków,
celów i działań, jakie zaplanowano w okresie programowania 2007-2013. Aktualne
informacje o LGD zawiera strona internetowa www.wielkopolskawschodnia.pl.

Dochody- 16.185.362 zł
Wydatki - 19.130.762 zł
Deficyt - 2.945.400 zł

Uwaga rolnicy!
Od 1 grudnia Agencja
Rynku Rolnego w Poznaniu
przyjmuje
wnioski na dopłaty z
tytułu zuŜytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Formularze
wniosku wraz z instrukcją a takŜe szczegółowe
informacje
moŜna uzyskać na
stronie internetowej
www.arr.gov.pl.
Terminy wizyt
Powiatowego Urzędu
Pracy
2008 rok
Styczeń - 9,10
Luty - 6,7
Marzec - 4,5
Kwiecień - 9,10

Wydarzenia
Wybory do Senatu

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu
W dniu 21 listopada br. odbyły się przedterminowe
wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
PoniŜej przedstawiamy wyniki wyborów w Gminie
Babiak. Średnia frekwencja wyniosła 41,66%.
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Grant z Banku Światowego dla naszej gminy
Instytut Rozwoju Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk opracował metodologię wyboru 500 polskich samorządów, które są w szczególnie trudnej sytuacji w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. Gmina Babiak znalazła
się na tej liście m.in. ze względu na peryferyjność połoŜenia, które powoduje utrudniony dostęp do zewnętrznych rynków. Rząd polski przygotował
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), który ma
na celu wzmocnić proces integracji społecznej w wytypowanych gminach.
Zaplanowane działania mają dotyczyć usług społecznych dla osób starszych, dzieci i młodzieŜy oraz rodzin. Na lata 2007-2009 program przewiduje dla gminy Babiak pomoc w wysokości 108 700 euro. Warunkiem
koniecznym otrzymania pieniędzy jest wypracowanie w sposób partycypacyjny (społeczny) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Warsztaty strategiczne prowadzi Konsultant Regionalny (p. Ewa Sobolewska), który wspiera, informuje oraz wdraŜa program w gminie. W Babiaku odbyło się juŜ pierwsze spotkanie robocze, na którym wyodrębniono zespół zadaniowy i ułoŜono harmonogram działania na najbliŜsze miesiące. Trzon zespołu stanowią pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy urzędu gminy oraz lokalni liderzy. Podczas kolejnych warsztatów z udziałem mieszkańców zostanie
zaprezentowany Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zespół musi takŜe przeprowadzić diagnozę społeczną gminy i przygotować Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Plan Działania.

Mikołajki gminne
W tym roku św. Mikołaj działał na kilku frontach. Ten
GOPS-owski rozdał w szkołach 1050 prezentów na łączną
kwotę 12.000 zł. Odwiedził takŜe Urząd Gminy, gdzie
zostawił praktyczne upominki dla najbardziej wyróŜniających się samorządowców. Jednocześnie w Babiaku świętowały przedszkolaki, do których przyszedł juŜ inny Mikołaj, wspierany przez GOPS i Radę Rodziców. 83 najmłodszych uczniów odbierało prezenty w atmosferze zabawy i
występów teatralnych. W sołectwie Babiak krąŜył jeszcze
jeden Mikołaj. Sołtys, Rada Sołecka, radni z Babiaka oraz
sponsorzy ufundowali 18 bonów Ŝywnościowych, które 6
grudnia wręczano samotnym seniorom. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej równieŜ nie zapomniało o pociechach ze swojego terenu. 9 grudnia w SP w Brdowie, w
artystycznej oprawie Mikołaj rozdawał prezenty najmłodszym dzieciom. Warto wspomnieć, Ŝe wszystkie opisane
akcje na stałe zagościły w kalendarzu gminnych imprez.

Mikołaj w szkołach

Mikołaj w Urzędzie Gminy
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Mikołaj u seniorów

Mikołaj w Przedszkolu

Sprawy gminne
XII i XIII Sesja Rady Gminy w Babiaku
W dniu 30.X.2007r. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Babiak, na której głównym punktem obrad były podatki od nieruchomości i środków transportowych, które będą obowiązywały w 2008 roku. Maksymalne dopuszczalne stawki podatku od
gruntów (działki) wynoszą 0,35 zł od l m2 powierzchni. Propozycja jaka została wniesiona na sesji opiewała na kwotę 0,15
zł od 1m2, natomiast przez Radę Gminy została ustalona na poziomie 0,11 zł od 1m2 powierzchni, jest to podwyŜka o 0,02
zł w porównaniu ze stawką poprzednią. Podatek od budynków mieszkalnych (maksymalna dopuszczalna stawka wynosi
0,59 zł od 1m2 powierzchni uŜytkowej) uchwalono na poziomie 0,44 zł od 1m2 powierzchni, jest to podniesienie kwoty podatku o 0,05 zł. Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (maksymalna dopuszczalna
stawka 19,01 zł od 1m2 powierzchni) został uchwalony na poziomie 13,35 zł za 1m2. Od pozostałych budynków
(maksymalna dopuszczalna stawka 6,37 zł za 1m2) uchwalono podatek w wysokości 3,40 zł za 1m2. Podatek od środków
transportu i opłata targowa pozostały na niezmienionym poziomie.
XIII Sesja Rady Gminy Babiak odbyła się w dniu 30.XI, dotyczyła ona m.in.: uchwalenia średniej ceny kwintala Ŝyta,
jako podstawy podatku rolnego, uchwalenie regulaminu przyznawania nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
oraz ustalenia stawki za Im wody i ścieków. Cena kwintala Ŝyta po burzliwej dyskusji została obniŜona z 58,29 zł za l q
(stawka GUS) do 40,00 zł za l q Ŝyta. Stawka za 1m3 wody została uchwalona na poziomie 1,71 zł, natomiast ścieków 2,50
zł za 1m3. Została równieŜ uchwalona dotacja z budŜetu Gminy do wody i ścieków, wynosić ona będzie odpowiednio 0,40
zł za 1m3 i 1,13 zł za 1m3. Uchwalając podatki Rada Gminy kierowała się duŜymi potrzebami inwestycyjnymi (m. in. drogi).
Przewodniczący Rady Gminy Babiak
Rosiński Andrzej

Uczeń na wsi

Drogi gminne i osiedlowe

Gmina Babiak bierze udział w pilotaŜowym programie „Uczeń na wsi” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące
gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Obsługą programu zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Babiaku, do których wpłynęło 35
wniosków o pomoc dla niepełnosprawnych
uczniów. Łączna kwota wnioskowanej pomocy
wyniosła prawie 58.000 zł. Najczęściej zakres
wnioskowanej pomocy obejmował dofinansowanie zakupu przedmiotów ułatwiających lub umoŜliwiających naukę oraz dofinansowanie kosztów związanych z dostępem do Internetu (instalacja, abonament). Czas realizacji programu: rok szkolny 2007/2008. Program PFRON-u obejmował takŜe obszar „B”,
w ramach którego gmina mogła otrzymać dofinansowanie na zakup pojazdu
słuŜącego do przewozu osób niepełnosprawnych. Gmina Babiak taki wniosek
złoŜyła, jednakŜe z braku środków został on negatywnie rozpatrzony.

W listopadzie br. zakończono budowę asfaltu na odcinku 1,6 km w miejscowości Lubotyń. Inwestycja kosztowała 490.000 zł.
Jeszcze trwają prace na drogach osiedlowych. W Babiaku w ciągu ulic Dębowej,
Klonowej i Jodłowej od sierpnia wykonano
podbudowę z kruszywa kamiennego. W
październiku ekipa drogowców weszła do
Brdowa, rozpoczynając utwardzanie kamieniem od ulicy Niepodległości. Prace rozpoczęto równieŜ na ulicy Błotnej i Dolnej. Ze
względów finansowych i warunków pogodowych to ostatnie inwestycje drogowe w
tym roku.

Utwardzony plac przed szkołą
Zakończono utwardzanie placu
przed Zespołem Szkół w Brdowie, od głównej bramy i przed
aulą. Roboty remontowe trwały
od lipca do października, a ich
zakres obejmował: ułoŜenie
chodnika z kostki brukowejłącznie 570 m2., koryta deszczowe- 61 mb, obrzeŜa chodnikowe
130 mb. Przedsięwzięcie zrealizowała firma „Bynek” ze
Zwierzchocin. Łączny koszt
prac wyniósł 27.000 zł.
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Droga w Lubotyniu przed utwardzeniem

Rozkopana ul. Błotna w Brdowie
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Urząd Gminy
w Babiaku
ul. Plac Wolności 5
62-620 Babiak
Tel.: (63) 271 10 71
Faks: (63) 271 16 24
E-mail: ug@babiak.org.pl

www.babiak.org.pl
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Informacje
Bankomat na przystanku
Bank Spółdzielczy w Ślesinie oddział w Babiaku zamontował na przystanku autobusowym
bankomat. Inwestycja obejmowała zakup bankomatu, zapewnienie komunikacji oraz uruchomienie, co łącznie pochłonęło ponad 50 tys. zł. W realizacji pomysłu miała udział gmina Babiak, poprzez udostępnienie i zaadaptowanie pomieszczenia. KaŜdy posiadacz karty moŜe z niego skorzystać. Uprzywilejowani są klienci banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, bo
nie ponoszą Ŝadnych dodatkowych opłat z tego tytułu. Od
klientów innych banków pobierana jest prowizja w wysokości wymienionej w tabeli opłat i prowizji w banku właściciela konta. Przyszły posiadacz karty powinien zgłosić
się do odpowiedniego oddziału swojego banku i tam wypełnić stosowny wniosek. Opiekę nad bankomatem sprawuje Bank Spółdzielczy w Ślesinie oddział w Babiaku.
W razie jakiejkolwiek awarii naleŜy kontaktować się z
bankiem- tel. 063 27 11 004, faks 063 27 11 664. Pod
tym numerem moŜna takŜe uzyskać informację o formalnościach związanych z zamówieniem karty.

Ciekawie po lekcjach
„Rzeczywiste i wirtualne podróŜe” oraz „Językowy zawrót głowy” to projekty, które
otrzymały dofinansowanie z Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Dzieci i MłodzieŜy w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Z pięciu złoŜonych przez gminę wniosków, dwa otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę dotacji 10.857 zł. Realizacją projektów zajęli się nauczyciele
szkół podstawowych i gimnazjów, którzy utworzyli zespoły projektowe i wyznaczyli koordynatorów. Projekt dotyczący rozszerzonej nauki języka angielskiego i niemieckiego w
szkołach podstawowych koordynuje Agnieszka Berent, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Bogusławicach. Pod okiem Krystyny Maj, nauczycielki z Gimnazjum w Babiaku i
z pomocą nauczycieli z Bogusławic i z Brdowa, uczniowie poszerzają swoje zainteresowania geograficzno-fizyczno-informatyczne.

Monitoring w szkołach

WyróŜniona uczennica z Babiaka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Babiaku otrzymały dofinansowanie z
Kuratorium Oświaty
z
pieniędzy Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” z przeznaczeniem na
zakup i montaŜ urządzeń
monitorujących. Gmina Babiak złoŜyła wnioski o dotacje dla wszystkich szkół, jednakŜe decyzją Wojewody dofinansowanie w wysokości 12.800 zł otrzymały
tylko dwie szkoły. Łączny koszt zakupu i montaŜu
dwóch zestawów to 28.000 zł. Szkoły otrzymały po 8
kamer, monitory kolorowe, rejestratory cyfrowe i
urządzenia dodatkowe, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji. Monitoring ma słuŜyć poprawie
bezpieczeństwa w szkołach i wyeliminowaniu negatywnych patologii. Częstym zjawiskiem jest niszczenie mienia szkoły, kradzieŜe i wymuszenia, wchodzenie na teren szkoły osób niepowołanych, dewastacje,
uszkodzenia rowerów i samochodów, a takŜe uŜywanie i dystrybucja środków psychoaktywnych. Projekt
ma słuŜyć takŜe kształtowaniu właściwych postaw i
odpowiedzialności obywatelskiej w obliczu narastającej agresji i zagroŜeń.

06 listopada 2007 r. w Wysokiem (gm. Kramsk) podczas Walnego Zebrania
Członków stowarzyszenia
Wielkopolska Wschodnia,
zostały rozdane wyróŜnienia
za udział w konkursie na
logo. W czerwcu stowarzyszenie ogłosiło dla mieszkańców gminy Babiak, Kłodawa, Olszówka, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Wierzbinek, Sompolno konkurs na zaprojektowanie logo. Wpłynęło 61
prac autorstwa 45 osób. Kapituła Konkursowa dokonała
oceny i za najlepszą pracę
uznała logo Sebastiana Gębki z Kramska. Regulamin konkursu przewidywał równieŜ
wyróŜnienia. Z Babiaka nagrodę w postaci odtwarzacza
mp4 odebrała Magdalena Wojciechowska, uczennica tutejszej Szkoły Podstawowej. Wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunom naleŜą się podziękowania za zaangaŜowanie i twórczy wysiłek. Szczególne słowa wdzięczności
kierujemy pod adresem Pani ElŜbiety Albin i Marioli Cedzidło, za koordynację działań konkursowych w gminie
Babiak.

