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Czas szybko ucieka...
Od wyborów samorządowych minął już rok. To czas
zmian i wytężonej pracy w naszej Gminie. Czas, który
wspólnie z moimi współpracownikami staraliśmy się maksymalnie wykorzystać. Dzisiaj chciałbym wszystkim serdecznie
podziękować, za ostatni rok. Dziękuję za wyrozumiałość
i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów. Czynię to
publicznie, bowiem bez wsparcia pracowników Urzędu Miejskiego, realizacja wielu przedsięwzięć byłaby w ogóle niemożliwa.
W ciągu ostatniego roku udało nam się uporządkować
strukturę Urzędu, przedefiniować sposób jego funkcjonowania oraz skupić naszą uwagę przede wszystkim na budżecie, którego skuteczna modyfikacja okazała się konieczna.
Wymagało to wielu wyrzeczeń, ale dziś możemy powiedzieć
- było warto!
Jedną z idei, jak przyświeca mojej pracy w Dąbiu, jest
transparentność. Chcę, aby nasza działalność była jawna,
a informacja o prowadzonych przez nas przedsięwzięciach dostępna dla mieszkańców. Stąd ten rok kończymy podsumowaniem w dwojakiej formie.
Po pierwsze na stronie internetowej Urzędu opublikowany został Raport - Stan finansowy i organizacyjny Gminy
Dąbie w latach 2007-2014. Opracowanie to w sposób
zwięzły, rzetelny i rzeczowy pokazuje sytuację, w jakiej nasza gmina znajduje się dziś. Zachęcam Państwa do uważnej
lektury.
Po drugie, przedstawiam Państwu pierwszy numer Informatora Dąbskiego - Biuletynu Informacyjnego Miasta
i Gminy Dąbie. W założeniu Informator będzie się ukazywał
raz na kwartał - zarówno w wersji papierowej jak i on-line.
Na jego łamach będziemy starać się informować Państwa
o tym co udało się zrealizować w ostatnim czasie, ale również o tym, co przed nami.
Korzystając z nadarzającej się okazji w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia chciałem również
życzyć Państwu wszelkiej pomyślności. Przede wszystkim
zdrowia, pogody ducha, rodzinnego ciepła oraz wytrwałości
w dążeniu do realizacji własnych celów. W nadchodzącym
Roku 2016 chciałem natomiast życzyć Państwu samych
sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Życzę również,
abyśmy za rok o tej porze mogli z dumą powiedzieć, że udało nam się osiągnąć więcej, aniżeli w latach poprzednich.
- Tomasz Ludwicki
Burmistrz Dąbia

Tomasz Ludwicki - Burmistrz Dąbia

„Nie mogę wprawdzie powiedzieć, czy
będzie lepiej, gdy będzie inaczej;
ale tyle rzec mogę, iż musi być inaczej,
o ile ma być dobrze”.
- Georg Christoph Lichtenberg
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Raport - Stan finansowy i organizacyjny
Gminy Dąbie w latach 2007-2014
Wnioski i rekomendacje na przyszłość

„Gdzie nie ma wstydu, praworządności, uczciwości,
pobożności ani wierności, tam władza
nie jest bezpieczna”.
- Seneka Młodszy

Rok 2015 to czas, w którym przeprowadziliśmy wiele
zmian w zakresie finansowym i organizacyjnych funkcjonowania naszej Gminy. Oczekiwaniem ze strony mieszkańców
Dąbia oraz miejskich radnych było jednak to, aby przeprowadzić rzetelną analizę sytuacji, zastanej przez nowo wybrane władze pod koniec roku 2014. Tak też się stało.
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbiu przygotowany
został Raport - Stan finansowy i organizacyjny Gminy
Dąbie w latach 2007-2014. Badanie prowadzone było
od 1 lutego 2015 r. do 30 listopada 2015 r. Okres objęty badaniem to lata 2007-2014, z tym, że odnoszono się również
do działań naprawczych podjętych już w roku 2015. Raport
stanowi wstępną analizę działalności Gminy Dąbie w sferze
finansowej oraz organizacyjnej (analiza stanu otwarcia),
wraz z oceną konieczności wdrożenia kolejnych kroków kontrolnych i korygujących. Równolegle do prowadzonej kontroli
wdrażano niezbędne działania naprawcze.
Czynności kontrolne oparto przede wszystkim na przepisach powszechnie obowiązującego prawa, aktach prawa
wewnętrznego, materiałach przygotowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbiu, obserwacjach i oględzinach własnych, a także prowadzonych badaniach ankietowych wśród pracowników magistratu.
W opracowaniu analizie poddano: planowane dochody
i wydatki, źródła finansowania deficytu oraz stan zadłużenia;
wydatki inwestycyjne; wybrane obszary realizacji budżetu;
strukturę organizacyjną Gminy Dąbie; funkcjonowanie Urzędu Miejskiego; organizację systemu oświaty; stan organizacyjno-prawny infrastruktury sportowej i rekreacyjnej; informację na temat pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy; wnioski i rekomendacje na przyszłość. We wszystkich
analizowanych obszarach wykryto rażące nieprawidłowości wynikające m.in. z nieprzestrzegania przepisów
prawa, nierzetelności oraz braku nadzoru osób piastujących funkcje kierownicze w Urzędzie Miejskim.
W sferze finansowej wykazano jednoznacznie, że władze
Gminy nie realizowały spójnej, perspektywicznej i ostrożno2

ściowej polityki budżetowej; stwierdzono brak planowania
strategicznego w sferze finansów oraz podważono zasadność poszczególnych decyzji, szczególnie w obszarze inwestycji i zaciągania na tę okoliczność zobowiązań finansowych, przekraczających znacznie realne możliwości finansowe Gminy Dąbie. W efekcie doprowadziło to niemal do załamania finansów gminnych w roku 2011. Sprawia to,
że dziś Gmina musi prowadzić ostrożną politykę finansową
i inwestycyjną z zaciąganiem zewnętrznych zobowiązań
finansowych włącznie. Widać również wyraźnie, że mechanizmy kontrolne i zaradcze w sferze finansowej zawiodły.
W sferze organizacyjnej wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości spowodowane nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa przez pracowników, a przede
wszystkim brakiem nadzoru ze strony kierownictwa.
Wykazano, że nie podejmowano działań naprawczych, bowiem pojawiające się błędy mają charakter powtarzalny.
Kluczowe dokumenty dotyczące organizacji Urzędu nie oddawały stanu rzeczywistego; dokumentacja urzędowa nie
była przechowywana i archiwizowana w sposób prawidłowy;
nie stosowano zapisów instrukcji kancelaryjnej. Wszystko to
działo się mimo tego, iż pracownicy zdawali sobie sprawę
z problemów organizacyjnych, finansowych i prawnych.
Z wiedzy tej jednak osoby sprawujące nadzór nad działaniem tej jednostki nie wyciągały żadnych wniosków. Niepokój budził również stan infrastruktury Urzędu Miejskiego,
a także fizyczny bałagan, który w znacznym stopniu utrudniał codzienne wykonywanie obowiązków pracowniczych.
Podobnie analiza funkcjonowania systemu oświaty wypadła niekorzystnie, w wielu aspektach brakowało niezbędnych podstaw prawnych lub podjęte działania były
wręcz sprzeczne z prawem. Poważne zastrzeżenia budzi
formalno-prawny oraz techniczny stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Dąbie. Odrębnej analizy wymaga
działalność pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy.
Podsumowując wnioski z raportu trzeba powiedzieć, że
zarówno działalność Urzędu Miejskiego, jak i pozostałych

jednostek organizacyjnych, powinna opierać się na zasadach legalności, celowości i rzeczowości, zarówno w zakresie struktury organizacyjnej, jak i pod względem wydatkowania środków publicznych, co do tej pory zawodziło. Planowanie i wykonanie budżetu powinno uwzględniać długookresowe skutki podejmowanych decyzji finansowych, a szczególną dbałość organy Gminy powinny wykazywać w odniesieniu do kształtowania wysokości zadłużenia publicznego.
Pracownicy Urzędu powinni mieć zapewniony szeroki wachlarz szkoleń przedmiotowych, problemowych, wizerunkowych, komunikacyjnych, celem umożliwienia im prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych, a Gmina powinna wykazywać szczególną dbałość o stan posiadanego majątku i infrastruktury. Priorytetem powinno być pozyskiwanie
zewnętrznych i bezzwrotnych środków finansowych. Przede
wszystkim jednak należy pamiętać, iż w swojej działalności,
wszelkie organy i jednostki Gminy Dąbie powinny kierować się naczelną zasadą służebności wobec obywateli
i działania na rzecz dobra wspólnego.
Mamy nadzieję, że wnioski zawarte w raporcie znajdą
zastosowanie w praktyce naszego działania, a tego rodzaju
nieprawidłowości nigdy więcej się nie powtórzą. Można się
uczyć na błędach, ale przede wszystkim trzeba wciągać
z nich konstruktywne wnioski na przyszłość!

Budżet budżetowi nierówny
- czyli coś z niczego
Budżet projektowany w 2014 roku
nie zapowiadał tego, co ostatecznie
udało się zrealizować w roku 2015.
Dzięki poczynionym staraniom przeznaczyliśmy kwotę 90 125,00 zł na
realizację zadań inwestycyjnych oraz
remonty dróg gminnych. Otrzymaliśmy również 70 000,00 zł z Urzędu
Marszałkowskiego na realizację inwestycji drogowych. Dzięki zwiększeniu subwencji oświatowej udało się przeznaczyć
kwotę 5 000,00 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla SP Chełmno.
Do dziś udało się nam również wyegzekwować większą
kwotę z tytułu różnych podatków – 62 700,00 zł. Okazało się
również, że w planie wydatków dotyczących wynagrodzeń
i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego zaoszczędziliśmy kwotę aż 168 900,00 zł. Zmniejszyliśmy również wydatki dotyczące wynagrodzeń w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 31 000,00 zł i przeznaczyliśmy zaoszczędzone pieniądze na remont związany
z wymianą okien w budynku ośrodka, zakupem mebli i wymianą podłogi. Na energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym zaoszczędziliśmy 81 839,73 zł. Coś co pierwotnie wydawało się niemożliwe, udało się nam zrealizować. Najbardziej obrazowe jest to, że w ciągu tego roku
udało się nam zwiększyć kwotę inwestycji drogowych ze
środków własnych z 14 024,53 zł do 218 000,00 zł. Jak się
więc okazuje – dla chcącego nie ma rzeczy niemożliwych!

Bo sport to zdrowie
Sport, tak ważny dla mieszkańców naszej gminy,
został w ostatnich latach bardzo zaniedbany. Widać to było
gołym okiem, spoglądając na Halę Widowiskowo-Sportową,
Orlik, a przede wszystkim Stadion Miejski. W ostatnim roku,
mimo trudności budżetowych udało się nam jednak przeprowadzić prace doraźne na wszystkich tych obiektach, które
powodują, że można z nich bezpiecznie korzystać.
W obiekcie Hali odbywają
się zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z udziałem dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Dąbiu oraz Szkoły Podstawowej
w Karszewie. Od niedawna
przy obiekcie działa Szkółka
Piłkarska OLIMPIKO, która
swoją ofertę kieruje do najmłodszych pasjonatów piłki
nożnej. Obecnie zajęcia prowadzone są w dwóch grupach
wiekowych, dwa dni w tygodniu. Zajęcia prowadzi Pan
Piotr Kozłowski - I trener Mistrzyni Europy do lat 17-stu
Siłownia Ewy Pajor. Ponadto hala dostępna jest dla mieszkańców od poniedziałku do piątku od
godziny 14:00 do 21:00 oraz w weekendy. Młodzież i dorośli
chętnie korzystają również z siłowni, która jest zlokalizowana w obiekcie. Dzięki dużemu zaangażowaniu i pracy osób,
które korzystają z siłowni została ona poddana renowacji.
Stare i zniszczone urządzenia zostały pomalowane i na nowo obszyte. Dzięki środkom finansowym pozyskanym
z Urzędu Miejskiego w Dąbiu uzupełniono także ubytki
w płytkach ceramicznych i pomalowano ściany.
W okresie letnim na Orliku odbywają się zajęcia lekcyjne
oraz pozalekcyjne. Kompleks jest czynny dla mieszkańców
od poniedziałku do piątku oraz w weekendy od godziny
14:00 do 21:00. Obecnie z kompleksu dodatkowo korzystają
drużyny piłkarskie z terenu gminy. W bieżącym roku przeprowadziliśmy szereg prac mających na celu przywrócenie
sprawności obiektu, ponieważ od chwili oddania do użytku
nie był on poddany konserwacji. Wykonaliśmy cały szereg
prac polegających na rekultywacji murawy.
Właścicielem Stadionu jest Urząd Miejski w Dąbiu.
Po wielu latach niebytu w lipcu br. udało się uregulować
kwestie korzystania z tego obiektu. Wykonaliśmy też szereg
prac mających na celu przywrócenie murawy i zaplecza do
użyteczności po dwuletniej przerwie w eksploatacji. Płyta
boiska została wyrównana oraz poddana zabiegom aeracji
i nawożenia. Została dosiana trawa, która w okresie letnim
była systematycznie nawadniana i koszona. Obiekt został
uporządkowany, a szatnie i korytarze zostały pomalowane.
Ponadto naprawiliśmy też pokrycie dachowe. W nowym roku
na stadionie będą miały miejsce kolejne modernizacje.
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Nowy wóz - nowe możliwości
W dniu 5 grudnia 2015 roku Prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dąbiu w siedzibie Wykonawcy (FRANK CARS
Sp. z o. o) w Częstochowie odebrał lekki samochód ratowniczo-gaśniczy FORD Transit VAN z napędem 4x2. Samochód został zakupiony z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Przebudowa drogi w miejscowości Kupinin

Samochód ratowniczo-gaśniczy FORD Transit VAN z napędem 2x4

Koszt zakupu samochodu wyniósł 143 856,00 zł z czego
122 277,60 zł to kwota dotacji, a 21 578,40 zł to wkład
finansowy Gminy Dąbie. Pojazd spełnia wszelkie wymogi,
aby stać się istotnym wzmocnieniem naszej dąbskiej straży
pożarnej. Ufamy, że dzięki temu nasza jednostka, wchodząca w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
zapewni naszym mieszkańcom bezpieczeństwo.
Oprócz tego auto zostało ubezpieczone, a także przygotowane do sezonu zimowego m.in. poprzez zakup opon zimowych. Łączna kwota wsparcia z budżetu Gminy Dąbie to
ok. 30 tys. zł.

Z pustego i Salomon nie naleje czyli rzecz o inwestycjach drogowych w gminie
A jednak możemy powiedzieć, że w Dąbiu się to udało.
Mimo początkowego braku środków na inwestycje drogowe,
dzięki naszej determinacji udało się pozyskać zewnętrzne
finansowanie na przebudowę dróg. Mimo, że gmina w 2014
roku nie wnioskowała o żadne środki w ramach budżetu województwa wielkopolskiego, to postanowiliśmy nie składać
broni i już po terminie aplikacji złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Po długim oczekiwaniu uzyskaliśmy 70 000,00 zł.
Prócz tego w budżecie udało się również wygospodarować dodatkowe środki pochodzące z oszczędności w innych
działach. Dzięki nim mogliśmy przebudować drogi gminne
w miejscowości Augustynów, Sobótka oraz Kupinin, których
łączna wartość wyniosła 257 590,54 zł.
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Oprócz tego udało się również naprawić drogi przy użyciu kruszywa naturalnego żwirowego w miejscowościach:
Chruścin, Krzykosy, Rzuchów, Rośle, Augustynów, Majdany. Przy użyciu destruktu asfaltowego wyremontowano drogi
w miejscowościach: Chełmno-Parcele, Chełmno Wieś, Gaj,
Grabina Wielka, Kupinin, Krzewo, Ladorudz, Tarnówka, Tarnówka Wiesiołowska, Wiesiołów, Baranowiec oraz Karszew.
Koszty poniesione przez Gminę to wydatki z tytułu transportu oraz rozplantowania kruszywa i destruktu na drogach.
Wartość poniesionych kosztów to: 152 756,08 zł. Zadanie
pokryte zostało ze środków funduszu sołeckiego.
Ponadto Gmina Dąbie pozyskała bezpłatnie od firmy
RAIL CONSTRUCTION Sp. z o.o. kruszywo w ilości 3 000
ton, dzięki któremu dokonano naprawy dróg w miejscowościach: Krzewo, Lisice, Karszew, Kupinin, Chełmno Parcele,
Chełmno Wieś, Domanin, Grabina Wielka, Ladorudz, Krzykosy, Tarnówka Wiesiołowska, Tarnówka Duża, Wiesiołów,
Dąbie. Koszty poniesione przez naszą gminę (załadunek,
transport, rozładowanie) wyniosły łącznie 34 613,54 zł.
To ciągle niewiele, ale w pierwotnym planie nie było nic.
Czynimy starania, aby w nowym roku wnioskować o dofinansowanie do inwestycji drogowych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Złożyliśmy również terminowo wniosek
o dofinansowanie naszych pomysłów z budżetu województwa wielkopolskiego, a także zdecydowaliśmy się przeznaczyć kwotę 50 000 zł na wspólne inwestycje drogowe z powiatem kolskim.

Szampański i
świąteczny nastrój
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na Spotkanie Sylwestrowe, które rozpocznie się o godz. 23 obok
Gminnego Ośrodka Kultury. Będzie to spotkanie z muzyką
taneczną i lampką szampana, którą ufunduje Burmistrz.
Nie zapominajmy jednak, że w naszym kraju są potrzeby, z którymi nie wszyscy sobie radzą. Stąd też już 10 stycznia 2015 roku odbędzie się koncert w ramach akcji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie na scenie obok GOKu,
tak jak w latach poprzednich, zaprezentują się lokalni artyści
i dzieciaki. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do
wsparcia naszych starań i organizacji tego wydarzenia.

Frontem do dłużnika

Wielkopolska Odnowa Wsi w Dąbiu

Najemcy gminnych lokali mieszkalnych, będący w trudnej
sytuacji materialnej i życiowej mogą już spłacać zadłużenie
w formie odpracowania należności na rzecz Miasta Dąbie.
Nowe zarządzenie w tej sprawie wydał burmistrz Tomasz
Ludwicki.
Zgodnie z programem, z dłużnikami zawierane są umowy o odpracowanie długu, do wysokości zaległości nie przekraczającej 10 tys. złotych. Przedmiotem umów są drobne
prace porządkowe i usługowe świadczone na rzecz miasta.
Sam Burmistrz twierdzi: „Do ludzi w trudnej sytuacji należy
wyciągnąć pomocną dłoń, a nie dokładać im jeszcze obciążeń pogłębiając ich problemy”. Na ocenę skuteczności tego
programu przyjdzie jeszcze czas.

W 2015 roku do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020 przystąpiły trzy sołectwa: Rośle, Lisice i Rzuchów. Dla nowo przystępujących sołectw, jak również tych,
które w ubiegłych latach włączyły się do realizacji Programu
(Chełmno, Cichmiana i Krzewo) przeprowadzono warsztaty
w celu wypracowania Planu Odnowy Miejscowości, aby
umożliwić aplikowanie o pomoc finansową przez Gminę Dąbie. W rezultacie przyjęto Plany Odnowy Miejscowości
w sześciu sołectwach naszej gminy: Cichmianie, Lisicach,
Roślu, Chełmnie, Rzuchowie oraz Krzewie.
Za najważniejsze priorytety inwestycyjne mieszkańcy
sołectw uznali - modernizację świetlic wiejskich, poprawę
infrastruktury drogowej, atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wiosną 2016
roku pojawią się konkursy, w których sołectwa te będą aplikować o pieniądze. Pula środków do zdobycia to aż
25 000,00 zł na jedną miejscowość. Dziękujemy za dotychczasową aktywność mieszkańców z sołtysami na czele.

Stacje uzdatniania wody
W Gminie Dąbie przeprowadzono modernizację stacji
uzdatniania wody w miejscowości Chełmno, która polegała
na wymianie istniejących zbiorników filtracyjnych na nowe.
Wartość całej inwestycji do 125 000,00 zł.

W Wiesiołowie i Lisicach zmiany
W 2015 roku przekształcono w świetlicę wiejską obiekt
znajdujący się we miejscowości Wiesiołów. Sala została wyremontowana. Wymieniono m.in. pokrycie dachowe wraz
z wykonaniem obróbek blacharskich, wykonano ogrodzenie
wokół budynku, zamontowano nowe okna i otynkowano
budynek z zewnątrz. Całkowity koszt prac to 38 000,00 zł.

Stacja uzdatniania wody w Chełmnie

Oprócz tego PGKiM w Dąbiu przeprowadziło prace modernizacyjne w Krzewie i Dąbie Wiesiołów (11 282,39 zł);
Augustynów (4 501,87 zł); Dąbie (42 056,00 zł) oraz Chełmno (20 197,67 zł). Przed nami kolejne inwestycje wodne, od
powodzenia których zależy bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców, ale i jakość wody pitnej dostarczana do
naszych domostw.

Inwestycje w oświetlenie uliczne
W 2015 roku w miejscowościach Zalesie, Cichmiana
oraz Dąbie poczyniono inwestycje w oświetlenie uliczne,
które kontynuowane będą w kolejnych
latach. Łączna kwota realizowanych
zadań to 68 000,00 zł z tego
24 583,85 zł pochodziło z funduszu
sołeckiego. Obecnie prowadzone są
prace związane z podłączeniem do
sieci na ulicy Łąkowej w Dąbiu,
a w miejscowościach Zalesie i Cichmiana z podłączeniem do tymczasoOświetlenie w Dąbiu wego zasilania.

Świetlica wiejska w Wiesiołowie

Dzięki determinacji władz i mieszkańców w październiku
2015 roku w ramach środków finansowych pochodzących
z funduszu sołeckiego w kwocie 12 236,68 zł brutto zrealizowano inwestycję polegającą na wymianie pokrycia dachowego na budynku Świetlicy Wiejskiej oraz części bojowej
OSP w miejscowości Lisice.

Świetlica wiejska w Lisicach
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Czas remontów w szkołach

O kulturze i rozrywce w Dąbiu

W 2015 roku udało się przeprowadzić kilka znaczących
remontów w szkołach w naszej gminie. Największym z nich
był remont sali gimnastycznej, szatni i korytarza w Szkole
Podstawowej w Chełmnie, którego łączny koszt wyniósł
90 832,37 zł. Oprócz tego w Chełmnie wykonano prace
remontowe na łączną kwotę 10 557,60 zł.

W roku 2015 odbyło się ponad 30 imprez kulturalnych
i rozrywkowych, których organizatorami był Urząd Miejski,
GOK, szkoły, a także mieszkańcy. Kilka warto wyróżnić.
21 czerwca odbył się Dzień Dąbia, a w jego ramach:
zawody strażackie, jubileusz 20-lecia Miejsko-Strażackiej
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dąbiu, występy dzieci i młodzieży, występ Zespołu Nadnerzanki, Teatru Łata, Teatru
Ewolucji Cienia oraz zabawa taneczna z zespołem MixDance.

Sala gimnastyczna w Chełmnie

W Zespole Szkół w Dąbiu wyremontowano dach na sali
gimnastycznej na łączną kwotę 39 985,30 zł, a także przeprowadzono inne remonty - sal, łazienek, szatni oraz wymianę mebli w salach. Łączna wartość wykonanych prac to
29 699,10 zł, a koszt zakupu mebli wyniósł 12 151,96 zł.
W Karszewie zaś wymalowano sale lekcyjne i grzejniki.

Sala dydaktyczna w Dąbiu

W GOKu powiało świeżością
Wyremontowaliśmy salę widowiskową w GOKu za kwotę
45 890,00 zł. Zamontowaliśmy również rolety okienne
o wartości 5 400,00 zł, a także zamówiliśmy okotarowanie
sceny o wartości 31 000,00 zł, które w niedługim czasie zostanie zamontowane na sali.

Sala w GOKu
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Dzień Dąbia

6 września w Domaninie odbyły się Dożynki Gminne,
które przyciągnęły mimo deszczowej aury mieszkańców naszej gminy oraz gości, którzy podziękowali rolnikom za ich
ciężką pracę.

Dożynki gminne

11 listopada z Okazji Narodowego Święta Niepodległości mieszkańcy Dąbia mogli wziąć udział w uroczystej
wieczornicy o tematyce patriotycznej, zorganizowanej z inicjatywy GOKu i młodzieży Zespołu Szkół w Dąbiu.
22 listopada po raz 27 odbył się Przegląd Dorobku
Artystycznego Miasta i Gminy Dąbie. Uczestnicy prezentowali różne formy artystyczne, a werdykt nie był łatwy. Imprezę uświetnił występ Scholi Effatha z Chwalborzyc.

Przegląd dorobku artystycznego

Radni i Sołtysi nowej kadencji
Chociaż od wyborów samorządowych minął już ponad
rok, to pozwalamy sobie przedstawić Państwu skład Rady
Miejskiej w Dąbiu oraz Sołtysów wybranych na kadencję
2015-2016. Zachęcamy do kontaktu z Państwa przedstawicielami w radzie oraz w sołectwach.
Rada Miejska w Dąbiu:
1. Zenon Wasiak - Przewodniczący Rady
2. Stanisław Basiński
9. Krzysztof Mroczek
3. Tadeusz Chwiałkowski
10. Maria Mrzewa
4. Stanisław Dzikowski
11. Zdzisław Opas
5. Marian Gruchot
12. Roman Sędziak
6. Karolina Kasprowicz
13. Zbigniew Więckowski
7. Piotr Komodziński
14. Łukasz Wojciechowski
8. Tomasz Matuszak
15. Wacław Zwoniarkiewicz
Sołtysi:
1. Andrzej Gadzinowski - Augustynów
2. Maria Mrzewa - Baranowiec
3. Stanisław Chwiałkowski - Chełmno
4. Mirosław Mituta - Chełmno Parcele
5. Marzena Raszewska - Chruścin
6. Anna Pietrzak - Cichmiana
7. Agnieszka Mejsner - Domanin
8. Jolanta Tamborska - Gaj
9. Grażyna Serafinowicz - Grabina Wielka
10. Roman Suski - Karszew
11. Jan Wojciechowski - Krzewo
12. Julian Nita - Krzykosy
13. Mirosław Kotarski - Kupinin
14. Wanda Różycka - Ladorudz
15. Małgorzata Muszyńska - Lisice
16. Zdzisław Opas - Lutomirów
17. Józef Bystrzycki - Majdany
18. Stanisław Urbaniak - Rośle
19. Kazimierz Biliński - Rzuchów
20. Jolanta Śmigielska - Sobótka
21. Iwona Olczyk - Tarnówka
22. Grażyna Nadolna - Tarnówka Wiesiołowska
23. Andżelika Ozminkowska - Wiesiołów
24. Helena Chrzęścińska - Zalesie

Miejski Klub
Sportowy w Dąbiu
Miło jest nam poinformować,
że w 2015 roku rozpoczął swoje
funkcjonowanie Miejski Klub
Sportowy Zryw Dąbie.
W ramach klubu wyróżniamy seniorską drużynę piłkarską, która w rozgrywkach klasy B zajęła 4 miejsce. Również
dobrze poradziła sobie nasza młodzieżowa drużyna piłkarska, kończąc sezon na 4 miejscu. Była to grupa Juniorów
Młodszych w klasie B1. Gratulujemy dobrego startu a w nowym sezonie liczymy na kolejne sukcesy.

MKS Zryw Dąbie - GKS Piast Grodziec

MKS Zryw Dąbie to również Sekcja Biegowa, która reprezentowała nas m.in. w 35 Międzynarodowym Biegu Warciańskim, Ekologicznym Biegu Gorących Źródeł, Biegu Niepodległości w Turku oraz Bełchatowskiej Piętnastce.
Reprezentant klubu
- Krzysztof Nowosielski, okazał się być najszybszym biegaczem
z terenu powiatu kolskiego w 35 Międzynarodowym Biegu Warciańskim. Gratulujemy
MKS Zryw Dąbie - sekcja biegaczy
sukcesów.

Darmowe porady prawne dla mieszkańców
Już od stycznia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbiu mieszkańcy będą mieli
możliwość korzystania z darmowych porad prawnych. Wszystko to dzięki porozumieniu podpisanemu między naszą gminą a Starostwem Powiatowym w Kole,
zawartym na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
W każdy poniedziałek, wtorek i czwartek, począwszy od 1 stycznia 2016 roku,
w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbiu, pok. nr 6, w godz. 10.00-14.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) będzie można skorzystać z nieodpłatnej
pomocy prawnej.
Szczegółowe informacje na temat osób, które mogą skorzystać z darmowych
porad prawnych, uzyskacie Państwo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbiu.
Zachęcamy do korzystanie z tej okazji.
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Wywóz odpadów komunalnych w 2016 roku
Miasto Dąbie - nieruchomości
niezamieszkałe i wielolokalowe

Miasto Dąbie - nieruchomości zamieszkałe
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Baranowiec, Domanin, Grabina Holendry, Grabina
Mała, Grabina Wielka, Karszew, Krzewo, Kupinin,
Lisice, Rośle, Tarnówka, Tarnówka Wiesiołowska,
Wiesiołów, Zalesie

Augustynów, Augustynów Bór, Chełmno, Chełmo
Parcele, Cichmiana, Chruścin, Gaj, Krzykosy,
Krzykosy Bród, Ladorudz, Lutomirów, Majdany,
Rzuchów, Sobótka
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Poznaj Urząd
Monika Ciesielska - Sekretarz Miasta Dąbie

Kontakt z nami
Urząd Miejski w Dąbiu
Plac Mickiewicza 1
62-660 Dąbie

„Każdy z nas jest kimś niepowtarzalnym. Nie
czyń siebie samego przedmiotem kompromisu,
bo jesteś wszystkim, co masz”.

tel. 63 271 00 73
fax. 63 271 00 86

- Janis Joplin
Nowym członkiem korpusu urzędniczego w Dąbiu została Monika Ciesielska. Jest ona absolwentką Wydziału
Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą, organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz administracja.
Pracę zawodową rozpoczęła w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kole w 1998 roku, później pracowała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.
W 2007 roku objęła stanowisko Naczelnika Wydziału
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole. Od sierpnia 2015 roku pracuje w Urzędzie Miejskim w Dąbiu na
stanowisku Sekretarza Miasta. Jest odpowiedzialna za
funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Dąbiu, systemu
oświaty oraz pomoc społeczną w gminie.
Jak sama twierdzi - w pracy najważniejsi są ludzie zarówno mieszkańcy gminy, jak i pracownicy magistratu, a
pracę w administracji traktuje jako służbę publiczną.
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sekretariat@gminadabie.pl

Odwiedź nas w Internecie:
gminadabie.pl
dabie.nowoczesnagmina.pl
Zapraszam mieszkańców
do bezpośredniego kontaktu ze mną w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbiu pokój nr 2 na parterze.
Można też kontaktować się
telefonicznie pod numerem
63 26 28 272 lub mailowo:
sekretarz@gminadabie.pl.

Odwiedź nas na
Facebooku:
www.facebook.com/
gminadabie/

