Projekty społecznościowe
E-start mieszkańców Gminy Babiak
Gmina Babiak zrealizowała duży projekt w obszarze wykluczenia cyfrowego pn. “E-start mieszkańców Gminy Babiak”.
Całkowity koszt projektu wyniósł 960.919,74 zł ( wkład własny to 144.137,97 zł,
natomiast dotacja wyniosła 816.781,77 zł). Celem projektu było przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu społeczności wiejskich poprzez doposażenie 30 gospodarstw
domowych i 6 jednostek organizacyjnych (szkoły, GOPS, GOKiBP) w sprzęt
komputerowy z dostępem do Internetu. Projekt był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
eInclusion.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak

Kapitał Ludzki w Gminie Babiak
Babiacki samorząd oprócz realizacji projektów inwestycyjnych zadbał także o sferę społeczno-edykacyjną wnioskując o
środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z tego funduszu sfinansowano szereg dodatkowych zajęć w
szkołach i przedszkolach, zakup wyposażenia oraz przeszkolono bezrobotne osoby. Łączna wartość pozyskanych w latach
2010-2014 środków z EFS to 3.509.075,09 zł.
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Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie VI kadencji
Szanowni Mieszkańcy Gminy Babiak!
Kończąca się VI kadencja babiackich władz samorządowych to nie tylko pretekst do
podsumowania naszych dokonań, ale przede wszystkim spełnienie obowiązku
informacyjnego wobec Mieszkańców. Poprzednie cztery lata były dla samorządu
gminy czasem wytężonej pracy w pozyskiwaniu środków unijnych i równoważeniu
budżetu. Wszystkie nasze decyzje podejmowane wspólnie z Radą Gminy Babiak
Ireneusz
Wojciech Chojnowski
Wiśniewski
obarczone były ryzykiem, które warto było podjąć. Ponadto polityce finansowej
Wójt Gminy Babiak
samorządów nie sprzyjało otoczenie prawne, które znacząco zaostrzyło swobodę wydatkowania środków publicznych.
Mimo tych czynników Gminie Babiak udało się zakończyć kadencję 2010-2014 z o wiele lepszymi wskaźnikami w stosunku
do poprzedniej kadencji. Wpływ na to miała wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w szczególności w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dzięki któremu do naszej gminy spłynęły w latach 2007-2013
środki w wysokości ponad 6 mln. Przy średnim poziomie dofinansowania w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych
inwestycji (bez podatku VAT), oznacza to zaangażowanie całkowitych środków na poziomie 9,6 mln zł. Jedną z
najtrudniejszy rzeczy obok napisania skutecznego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie jest zapewnienie
własnych środków na realizację zadań. Samorząd musi często wykorzystywać zewnętrzne instrumenty zwrotne (kredyty,
pożyczki), aby być skutecznym i terminowo rozliczyć zadanie. Podejmowanie trudnych decyzji finansowych zależało od
umiejętności znalezienia kompromisu w Radzie Gminy Babiak i akceptacji społecznej dla przedstawianych propozycji.
Właśnie za to zaufanie, którym Państwo obdarzyliście Waszych przedstawicieli w Samorządzie Gminy chcielibyśmy wspólnie
podziękować. Na dowód, że wspólnymi siłami w atmosferze zaufania i wsparcia można osiągnąć więcej polecamy Państwu
lekturę niniejszego wydania specjalnego. To była bardzo dobra kadencja!!!
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X 2014
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Wieści z fajką
Nr 37 bezpłatny
Wydanie specjalne
W tym numerze:
- podsumowanie kadencji
2010-2014
- wykorzystanie środków
PROW 2007-2013

Kończąca się kadencja była dla Gminy Babiak pasmem sukcesów jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Poniższa
tabela ma na celu przybliżyć Państwu wysokość zaangażowanych własnych środków i pozyskanych dotacji dla zadań
finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Fundusze sołeckie realizowane w 30 sołectwach
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Odnowa i rozwój wsi

Gospodarka wodno-ściekowa

Zestawienie inwestycji drogowych

W kadencji 2010-2014 wykonano/rozliczono następujące zadania z programu
odnowy wsi na łączną kwotę 3.388.566,73 zł (z tego uzyskana dotacja to
1.810.490,86 zł):
- Odnowa centrum wsi Brdów i odnowa centrum wsi Lubotyń (dotacja 353.403,00 zł)
- Odnowa centrum wsi Babiak poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Babiaku-sala, biblioteka, schody (dotacja - 161.469,00 zł)
- Odnowa centrum wsi Brdów poprzez budowę centrum sportów wodnych i
zagospodarowanie placu (dotacja - 210.506,20 zł)
- Odnowa centrum wsi poprzez przebudowę Domu Wiejskiego w Zakrzewie
(dotacja - 137.236,62 zł)
- Odnowa centrum wsi Bogusławice poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej
(dotacja - 104.035,04 zł)
- Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Babiaku-termomodernizacja i zagospodarowanie terenu (dotacja - 159.601,00
zł)
- Zagospodarowanie i modernizacja zespołu boisk sportowych w Ozorzynie
etap I (dotacja - 225.514,00 zł)
- Zagospodarowanie i modernizacja zespołu boisk sportowych w Ozorzynie
etap II (dotacja - 120.195,00 zł).

Zasilenie budżetu gminy dodatkowymi środkami oznaczało zwiększenie
wydatków majątkowych, gdyż na taki cel pozyskiwano środki zewnętrzne .
Dla Gminy Babiak lata 2010-2013 to czas rozliczania dużych inwestycji w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W ramach PROW 2007-2013
wykonano zadania pn.:
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipich Górach-Osówiu
(wartość brutto: 671.666,74 zł)
- Rozbudowa stacji wodociągowej w Babiaku (wartość brutto: 2.245.774,85
zł)
- Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Polonisz
(wartość brutto: 2.718.479,21 zł)
- Zakup taboru asenizacyjnego (wartość brutto: 209.510,00 zł)
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Babiak-Stefanowo-etap VII (wartość
brutto: 244.230,20 zł)
- Wymiana sieci wodociągowej w m. Babiak
(wartość brutto: 134.221,18 zł)
- Kanalizacja sanitarna z przykanalikiem-cz.1 (wartość brutto: 60.061,17 zł)
- Kanalizacja sanitarna z przykanalikiem-cz.2 (wartość brutto: 36.482,02 zł)
- Przyłącze wodociągowe do działki nr 599 (wartość brutto: 3.026,90 zł)
- Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami (Wiecinin) (wartość brutto:
62.730,30 zł)
- Wymiana sieci wodociągowej w Babiaku, ul.Dworcowa (wartość brutto:
91.020,00 zł).
- Wzmocnienie potencjału gospodarki odpadami komunalnymi (wartość
brutto: 295.876,50 zł)
- Wymiana sieci wodociągowej w Mchowie (wartość brutto 30.668,70 zł).

Priorytetem także w tej kadencji są dla samorządu inwestycje drogowe. Sukces jest
tym większy, że na tego rodzaju zadania nie ogłaszano dla wiejskich gmin konkursów
o dofinansowanie zewnętrzne. Oprócz dwóch dotacji z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych i corocznej niewielkiej pomocy Wojewody Gmina
finansuje te zadania z własnych środków, włączając w to fundusz sołecki. Gmina
dotowała także Powiat Kolski w ramach przebudowy drogi powiatowej BabiakDębno Królewskie (suma dotacji 200.000 zł) oraz dotowała Zarządowi Dróg
Wojewódzkich przebudowę chodnika dla pieszych na ul. Poznańskiej w Babiaku w
kwocie 50.000 zł.

Pozostałe ważniejsze inwestycje/wydatki

Zestawienie inwestycji sportowo-rekreacyjnych

Zakup koparko-ładowarki:
229.414,68 zł

Zakup pługa: wart. 15.155,00 zł

Plac zabaw NIVEA:
88.000,00 zł

Remont stadionu:
81.478,20 zł

W zakresie sportu i rekreacji obok wymienionych inwestycji babiacki samorząd
kontynuuje wiele mniejszych projektów współfinansowanych w ramach tzw.
“Małych projektów” PROW 2007-2013. Są to następujące place zabaw:
- w Janowicach, w Lubotyniu, w Brdowie, w Bogusławicach, w Góraju
o łącznej wartości 148.553,20 zł (w tym wnioskowane do Urzędu Marszałkowskiego
dofinansowanie - 98.493,12 zł).
Z tego samego programu Gmina Babiak przeprowadziła remont świetlicy wiejskiej
w Starych Morzycach. Koszt całkowity zadania wyniósł 36.042,66 zł, a dotacja
19.958,43 zł.

Plac zabaw, boisko do siatkówki i
festyn w Zakrzewie: 50.155,46 zł
Wieści z fajką
nr 37 bezpłatny

Altana, piłkochwyty, nasadzenia w
Zakrzewie: 23.423,00 zł

Budowa parkingu przy Szkole
Podstawowej w Babiaku:
110.989,00 zł

Dotacja na zakup
radiowozu: 37.500,00 zł

Odnowienie oznakowania
ścieżek rowerowych z zakupem
10 tablic: 7.958,28 zł

Budowa łącznika między Gimnazjum a
Gminną Halą Sportową w Babiaku:
66 051,00 zł

Gminny punkt gromadzenia
odpadów: 149.804,03 zł

Wyposażenie GOKiBP w sprzęt
konferencyjny: 51.963,02 zł

