INFORMACJE
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Na mocy podpisanego w dniu 6 grudnia 2007 roku porozumienia pomiędzy Marszałkiem
Województwa Wielkopolskiego a Gminą Babiak otrzymaliśmy na realizację Programu 425 217,57 zł.
Realizacja projektów rozpoczęła się 17 lipca 2008 roku i trwała do 10 września 2010 roku. Projekty
realizowało łącznie 24 różnych usługodawców w tym 10 spoza terenu gminy. Razem podpisano 40
umów z usługodawcami na łączną kwotę 425 217,57 zł. Rodzaje usług i kwoty wydatkowane w latach 2008-2010
przedstawia tabela „PPWOW w liczbach”. Szacuje się, że z wszystkich świadczonych usług skorzystało łącznie 4820 osób.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Podsumowanie prac Rady Gminy Babiak w latach 2006-2010

Przedsięwzięcia w trakcie realizacji/przygotowane do realizacji
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ulic w Babiaku i w Brdowie.
2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg:
- Lubotyń-Kawęczyn - 1,500 km,
- Janowice - 1,560 km,
- Góraj - 1,000 km,
- Bogusławice - 1,010 km,
- Olszak-Maliniec - 0,900 km,
- Krukowo - 0,900 km,
- Lichenek - 1,000 km,
- Ozorzyn - 1,100 km,
- Kiejsze - 0,400 km,
- Zwierzchociny - 1,500 km,
- Wiecinin - 1,800 km,
- Mchowo - 1,000 km,
- Polonisz - 1,800 km,
- Korzecznik-Podlesie - 0,800 km,
- Korzecznik-Szatanowo - 0,800 km,
- Psary - 0,400 km,
- Brzezie - 1,045 km,
- Suchy Las - 0,900 km.
3. Kanalizacja sanitarna etap VII w Stefanowie-Babiaku (wartość projektu - 427.824 zł).
4. Wymiana sieci wodociągowej w Babiaku (wartość projektu - 614.102 zł).
5. Budowa wodociągu Góraj-Józefowo.
6. Rozbudowa przedszkola w Babiaku.
7. Budowa Domu Dziennego Pobytu w Babiaku ( wartość projektu -700 tys. zł).
8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wartość projektu - 3 mln zł).
9. Zakup sprzętu do gospodarki odpadami (wartość projektu - 300 tys. zł).
10. Realizacja projektu pn. “Radosny świat przedszkolaka” dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego (wart. projektu 1.374.838,06 zł).
11. Realizacja projektu pn. “E-start mieszkańców gminy Babiak” dofinansowanego z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (wart. projektu 1.050.697,12 zł).
12. Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku.
13. Odnowa wsi Bogusławice i Zakrzewo.
14. Rekultywacja składowiska odpadów w Żurawieńcu.
15. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stefanowo i uzupełnienie w pozostałych wsiach.

Data wydania
X.2010
Nakład 1500 egz.
Wieści z fajką
Nr 19 bezpłatny

24 listopada 2006 roku w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w
Babiaku odbyło się
inauguracyjne posiedzenie Rady
Gminy Babiak w kadencji 20062010. Rada przepracowała tę
WYDANIE SPECJALNE
kadencję w następującym
składzie: Witkowska Jadwiga,
Jaroszewska Irena, Drapiński
W tym numerze:
Paweł, Rosiński Andrzej,
Gajewski Roman, Królikowski
Piotr, Krygier Henryk,
Gminne drogi s. 2
Wiśniewski Ireneusz, Idczak Zenon, Kotłowski
s. 3
Kazimierz, Simiński Szymon, Sowiński Władysław, Kruszyna Zygmunt, Radowski Wiesław, Czaplewski Jan. Na Woda i ścieki
stanowisku wójta pozostał Wojciech Chojnowski. Radni w trakcie tej kadencji spotykali się na 43 sesjach,
s. 4
uchwalając 323 uchwały. Komisja rewizyjna miała 45 posiedzeń, natomiast Komisja Spraw Gospodarczych i Informacje
Społecznych odbyła 76 posiedzeń. Kadencja 2006-2010 przebiegła pod znakiem inwestycji infrastrukturalnych.
Średnio wskaźnik inwestycyjny wahał się w granicach 20-30 % wydatków, co jest bardzo dobrym wynikiem.
Radni konsekwentnie realizowali założenia przyjętej 28 września 2007 Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Gminy Babiak na lata 2007-2015, w której określono następującą misję: “Gmina Babiak - obszar
o charakterze turystyczno rekreacyjnym oparty o naturalne walory przyrodnicze z dobrą infrastrukturą
sprzyjającą rozwojowi handlu, wysokiemu poziomowi usług i przetwórstwa rolno-spożywczego. Gmina z dobrą
ofertą kulturalną i oświatową wspierająca nowe technologie w zakresie ochrony środowiska i technik
informatycznych”. Tym samym priorytetem dla samorządowców były drogi gminne oraz uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej (pilna potrzeba rozbudowy oczyszczalni ścieków w Poloniszu, przebudowy stacji
uzdatniania wody w Babiaku oraz budowy sieci wodociągowej w Lipich Górach-Osówiu). W tej kwestii
poczyniono też kolejne kroki i gmina złożyła wnioski na następne inwestycje dotyczące gospodarki komunalnej
(wymiana rur azbestowych, kanalizacja). Oprócz infrastruktury samorząd zadbał także o sferę socjalną
mieszkańców. W latach 2008-2010 gmina realizowała Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na szereg usług społecznych realizowanych dla mieszkańców naszej
gminy wydano przez ten okres prawie 430 tys. zł. Z programu skorzystało bezpośrednio 4820 osób. W ostatnich
miesiącach tej kadencji trzy przedszkola z naszej gminy zostały włączone do projektu finansowanego z Programu
Przewodniczący
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mimo, że projekt potrwa do 2012 r. to jest wynikiem zabiegów i starań podjętych
przez gospodarza gminy w tej kadencji. Równie ważną inicjatywą było podjęcie uchwały o wyodrębnieniu Rady Gminy Babiak
funduszu sołeckiego. Na realizację inicjatyw sołeckich przeznaczono kwotę 300 tys. zł. Samorządowcy
Andrzej Rosiński
skutecznie zabiegali o pomoc dla rolników, którzy ucierpieli w suszy i w podtopieniach. Dzieciom z rodzin o
niskich dochodach corocznie wypłacano stypendia szkolne. Jeszcze w tej kadencji gmina złożyła wniosek pn. „Estart mieszkańców gminy Babiak”, współfinansowany z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
Szanowni Mieszkańcy
ramach Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3.
Gminy Babiak!
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na
lata 2007-2013. Wkrótce do 30 gospodarstw domowych oraz jednostek organizacyjnych gminy trafi łącznie 169
komputerów i inny sprzęt o wartości miliona złotych brutto. W nową kadencję 2010-2014 babiacki samorząd 12 listopada 2010 r. kończy się
wkroczy kontynuując szereg inwestycji infrastrukturalnych i społecznych.
kadencja Rady Gminy Babiak
2006-2010. Ostatnie cztery
lata były okresem wytężonej
pracy, okresem podejmowania
bardzo ważnych ale i zarazem
trudnych inwestycji. Zadania
inwestycyjne zrealizowane i
rozpoczęte w tym okresie
wymagały od wszystkich
wzajemnego zrozumienia,
życzliwości i gotowości do
współdziałania. Dlateg o
dziękuję wszystkim radnym
Gminy Babiak za podjęty trud
pracy w samorządzie
gminnym. Wspólnym
działaniem przywróciliśmy
poczucie, że podejmowane
działania na rzecz lokalnych
społeczości mają sens. Z
perspektywy 4 lat najlepiej
widać jak zmieniła się nasza
“Mała Ojczyzna” - Gmina
Babiak.

WODA I ŚCIEKI

GMINNE DROGI
W latach 2006-2010 w gminie Babiak utwardzono łącznie
prawie 30 km dróg, w tym 12 km za pomocą kruszywa
drogowego. Samorządowcy nie szczędzili również
środków na pomoc finansową na drogi wojewódzkie i
powiatowe. Znaczną pozycję stanowi bieżące utrzymanie
dróg, w tym karczowanie krzaków, profilowanie, naprawy
nawierzchni, odśnieżanie i oznakowanie. W roku 2010 r.
gmina otrzymała refundację w wysokości 744.000 zł z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011. Poza tą kwotą drogi gminne budowane są i
naprawiane ze środków własnych oraz w niewielkiej
części z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Zestawienie obok nie zawiera kwot przeznaczonych na
wykonanie dokumentacji technicznych dla każdej z dróg
oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Ze względu na
łączną długość dróg w Gminie Babiak wynoszącą aż 172
km i ich utwardzeniu na dłg. 58 km, infrastruktura
drogowa będzie priorytetem przez najbliższe kilkanaście
lat. Nie sposób pominąć utwardzonych w tych latach
nawierzchni (parkingów, chodników, placów
manewrowych) o łącznej powierzchni ok. 3.500 mkw.
Najdroższa w
kadencji inwestycja
d r o g o w a .
DrogaBabiak-Brdów
o długości 3,715 km wartość zadania 1.748.055,79 zł.

Odnowy wsi w latach 2006-2010
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w centrum
miejscowości Babiak
Odnowa centrum wsi Lubotyń
Odnowa centrum wsi Brdów
Odnowa centrum wsi Zakrzewo
Odnowa centrum wsi
Bog usławice
Razem

Zakres
- miejsca postojowe i
chodniki, rewitalizacja
parku
- miejsca postojowe i
chodnik wokół domu
ludowego
- chodniki, miejsca
postojowe, oświetlenie
uliczne
- w trakcie realizacji
(weryfikacja wniosku o
dofinansowanie)
-dokumentacja

Drogi wykonane w latach 2006-2010
Lubotyń -Zakrzewo
Mchowo-Góraj-Kol. Mchowo
Stypin
Korzecznik-Szatanowo
Babiak, ul. Wiosny Ludów
Babiak, ul. Sosnowa
Podkiejsze-Zwierzchociny
Dębno Poprob.-Krukowo
Dębno Poproboszczowskie
Babiak, ul. Dębowa
Janowice
Olszak
Bogusławice
Radoszewice-Wiecinin
Osówie
Przebudowa drogi gminnej Babiak-Brdów
Place i parkingi
Dostawa kruszywa drogowego i bieżące
utrzymanie
Pomoc finansowa na drogę wojewódzką nr
263 Słupca-Dąbie i 273 Koło- Włocławek
Pomoc finansowa na drogę powiatową
Babiak-Kiejsze
Razem

Kwota (w zł
brutto)
545.975,32

Środki
zewnętrzne
338.531

145.298,45

88.265

471.681,50

292.805

557.200,11

343.487

12.000,00

-

1.732.155,38

1.063,088

-------------------------

Pozostałe inwestycje/zadania w
latach 2006-2010
Adaptacja budynku gosp. przy SP na cele
posterunku policji
Rozbudowa przedszkola w Brdowie
Budowa gminnej hali sportowej w
Babiaku
Budowa wielofunkcyjnego boiska w
ramach programu „MOJE BOISKOORLIK 2012”
Budowa oświetlenia ulicznego – ul.
Myśliwska, Babiak
Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Babiaku
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół
w Bogusławicach

Zakres
remont pomieszczeń
na potrzeby
posterunku policji
rozbudowa budynku
na potrzeby
przedszkola
budowa hali sportowowidowiskowej z
miejscami siedzącymi
na 170 os.
-budowa kompleksu
boisk z zapleczem
socjalnym
- 17 lamp ulicznych

2,822 km
1,422 km
1,510 km
0,800 km
0,303 km
0,373 km
1,116 km
0,570 km
0,370 km
0,234 km
1,100 km
0,710 km
0,830 km
0,800 km
1,083 km

Kwota (w zł
brutto)
742.188,04
330.400,80
340.570,93
280.000,00
94.240,97
168.524,40
140.300,00
144.208,37
133.897,82
98.264,90
203.718,53
171.958,51
158.358,93
171.174,54
326.705,29

Środki
zewnętrzne
25.800

3,715 km
ok. 3.500 m2
ok. 12,000 km

1.748.055,79
168.000,00
1.667.101,52

744.000

dotacja celowa

117.804,00 zł

ok. 20 mln

dotacja celowa

610.111,52

ok. 1,5 mln

29.758 km

7.485.267,42

-------

125.000
25.000

Pozostałe inwestycje/zadania w
zakresie gospodarki wodnościekowejw latach 2006-2010
Dostawa i montaż zestawu
hydroforowego –SUW w Babiaku
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Brdów – etap IV
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Babiak– etap VI

40.000

Rozbudowa gminnej oczyszczalni
ścieków w m. Polonisz
Zakup taboru asenizacyjnego
Rozbudowa stacji wodociągowej w
Babiaku
Razem

1.023.00,00

664.000

zakup zestawu
33.380,95
hydroforowego
346 m rurociągu+218 m
przykanalików
983.745,94
-1843 m rurociągu+792 m
przykanalików,
- rurociągi tłoczne PCV 564
m
- przepompownia ścieków
szt. 1
14.383 m wodociągu, 863 mb 721.430,74
przyłączy, 21 szt. przyłączy
zwiększenie przepustowości
z 200 m3/d na 600 m3/d
-ciągnik Zetor, beczkowóz,
ładowacz czołowy z
osprzętem
budynek SUW, zbiorniki
retencyjne wody, odstojnik
wód popłucznych,
-------------------------

Rozbudowa stacji wodociągowej w Babiaku

124.750,62

63.850

124.940,38

63.850

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół
w Brdowie

- szkolny plac zabaw z
urządzeniami

125.147,54

63.850

Razem

--------------------------

4.821.063,34

1.855.550

-----------

Rozbudowa gminnej oczyszczalni
ścieków w m. Polonisz.
403.022

2.837.279,21 1.744.229
209.510,00

128.797

2.333.434,85 1.434.488

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipich
Górach-Osówiu.

7.118.781,69 3.710.536

Tabor asenizacyjny

Kanalizacja-Babiak etap VI

28 marca 2009 r. odbyło się uroczyste poświęcenie wozu
strażackiego marki MAN TGM 13280, który trafił do jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Babiaku. Zakupiony przy
współudziale gminy Babiak pojazd ma napęd na cztery koła i
bogate wyposażenie bojowe (m.in.: agregat prądotwórczy,
oświetlenie masztowe). Wkład gminy wyniósł łącznie ponad 340
tys. zł (z wyposażeniem). Samochód kosztował niespełna 560 tys.
zł, a jego zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu Zarządu
Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu.
Poprzedni wóz bojowy został przekazany druhom w
Brdowie. W lipcu 2010 r. budynek obrony cywilnej
usytuowany przy babiackiej remizie doczekał się rozbudowy.
Koszt prac wyniósł prawie 130 tys. zł, a zakres rzeczowy
obejmował: prace rozbiórkowe, usunięcie gruzu z placu
budowy, wykonanie ław fundamentowych, wymurowanie
ścian, wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu, drzwi
wejściowe, tynkowanie i dwie nowoczesne bramy
segmentowe. Rozbudowę budynku wymusił jego zły stan
techniczny oraz potrzeba zmagazynowania w odpowiednich
warunkach sprzętu obrony cywilnej.

Brdów

Oświetlenie uliczne/wiaty
przystankowe

53.945,83

- szkolny plac zabaw z
urządzeniami
- szkolny plac zabaw z
urządzeniami

Środki
zewnętrzne

Bezpieczeństwo publiczne

214.734,49
1.000.000

Kwota (w
zł brutto)

Odnowa wsi

Kwota
Środki
(w zł brutto) zewnętrzne
130.736,96

3.023.807,52

Zakres

Sieć wodociągowa z przyłączami w m.
Lipie Góry-Osówie

Gmina Babiak realizuje łącznie pięć programów odnowy wsi. Prace
zakończono w Babiaku i w Lubotyniu. Do końca października
wykonawca zakończy odnowę w Brdowie. W miejscowości Zakrzewo
prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku (pod warunkiem
względnych warunków atmosferycznych). Dla remizy w
Bogusławicach powstaje dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Odnowa wsi cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców, jednakże liczba odnawianych miejscowości i złożonych
wniosków o dofinansowanie zależy wyłącznie od ogłaszanych przez
Urząd Marszałkowski i Lokalną Grupę Działania konkursów.

Lubotyń

Babiak

Zakres

Budowa oświetlenia ulicznego na ul.
Myśliwskiej w Babiaku-wartość inwestycji
54 tys. zł. Finansowanie - środki własne.
Wieści z fajką
nr 19 bezpłatny

Babiacki samorząd w poprzedniej kadencji nie
zaniedbywał inwestycji związanych z oświetleniem
ulicznym, jego konserwacją czy uzupełnianiem opraw.
W latach 2007-2010:
- zamontowano 139 nowych opraw,
- 88 starych opraw wymieniono na energooszczędne.
Zadaniem gminy jest także zapewnienie wiat
przystankowych. W tej kadencji zakupiono 7 nowych
w i a t i w y r e m o n t owa n o 1 2 p r z y s t a n k ó w.
autobusowych. Łącznie poniesione koszty na ten cel to
34.000 zł.

Brdów etap IV

ŚDS w Dębnie Królewskim
W 2007 r. w budynku po filii Szkoły
Podstawowej w Dębnie
Królewskim gmina
utworzyła Środowiskowy
D o m S a m o p o m o c y.
Koszt adaptacji i
wyposażenia obiektu-50
tys. zł poniósł wojewoda.

Nowy radiowóz
Pod koniec 2006 r. Samorząd babiacki
przeznaczył kwotę 30 tys. zł na zakup
radiowozu dla babiackiej policji. Kilka miesięcy
wcześniej gmina podarowała policji nowy
aparat cyfrowy z
osprzętem. W
roku 2010
przekazano
kolejną dotację na
zakup radiowozu
w wys. 33 tys. zł.

Zakup busa do przewozu osób
niepełnosprawnych
W 2008 r. gmina Babiak zakupiła nowy
samochód do przewozu osób
niepełnosprawnych. Jest to już drugi bus do
teg o rodzaju
przewozów. Całkowity
koszt zakupu wyniósł
niespełna 120 tys. zł (w
tym dotacja 90 tys. zł).
Bus obsługuje
p r z e w o z y
podpopiecznych SDS.

