Protokół
wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Komisji Finansowo – Gospodarczej oraz Komisji Społecznej
z dnia 9 marca 2016 r.
Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy.
Na zapytanie o kandydaturę prowadzącego dzisiejsze posiedzenie - Komisje Rady Gminy
jednogłośnie wybrały na prowadzącego posiedzenia Pana Piotra Pawlika - Przewodniczącego
Rady Gminy.
Przewodniczący o godzinie 14:00 otworzył wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady
Gminy. Po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności bierze w nim
udział 13 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji (lista obecności załącznikiem do protokołu).

•
•
•
•
•

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Pan Patryk Straus – Wójt Gminy,
Pani Małgorzata Buszkiewicz – Z-ca Wójta,
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy,
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik ref. Rozwoju i Infrastruktury,
Pan Adam Myśkowicz – Inspektor ref. Rozwoju i Infrastruktury.

Proponowany porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
Ad. 2 Nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.
Pan Patryk Straus – Wójt Gminy – poinformował, iż zwołanie wspólnego posiedzenia
komisji ma na celu omówienie możliwości aplikowania wniosku pomocowego przez gminę w
ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Uruchomienie cytowanego funduszu
nastąpiło 5 dni po posiedzeniu lutowej sesji, termin zakończenia naboru wniosków upływa z dniem
21 marca 2016 r. Przypomina się, iż w ramach powyższego funduszu rozdysponowane zostaną
środki w wysokości 2,5 miliona zł, z przeznaczeniem dla najbiedniejszych gmin z terenu
województwa dolnośląskiego. Maksymalnie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 150 tys
zł. Zasady i celowość przekazywanych środków określona została w uchwale zarządu oraz jego
regulaminie. Wymogiem jest, aby na aplikowane we wniosku zadanie opracowana była
dokumentacja wraz z wymaganymi pozwoleniami.
Wójt Gminy – wskazał, iż po analizie obowiązującego Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego uznał, iż zadaniem które w pełni wpisuje się w kryteria programowe
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej jest remont świetlicy wiejskiej w Janiszowie. W
budżecie gminy na powyższe zadanie zabezpieczonych zostało 165 tys zł. Kosztorys inwestorski
opiewa na kwotę dwukrotnie większą niż ta zabezpieczona. Pozyskane środki pozwoliłyby na
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całkowitą realizację zaplanowanych w zadaniu prac i realizację wszystkich niezbędnych dla tego
budynku prac.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik ref. Rozwoju i Infrastruktury – dopowiedział,
iż kosztorys inwestorski opracowany został na kwotę 320 tys zł. Dokumentacja zadania jest
opracowania wraz z niezbędnymi pozwoleniami na jego realizację. Następnie Kierownik ref
omówił kryteria jakie winno spełniać zadanie aplikowane we wnioski m.in. zgodnie z nazwą,
fundusz wspiera przedsięwzięcia, które pomagają w rozwoju lokalnym.
Pan Adam Myśkowicz – Inspektor ref. Rozwoju i Infrastruktury – omówił zapisy
dokumentacji projektowej inwestycji wskazując na każde zadanie i prace w nim ujęte. Przypomniał,
iż pierwsza koncepcja zakładała wykonanie sanitariatów wraz z gankiem i podjazdem dla osób
niepełnosprawnych na zewnątrz budynku świetlicy. Brak zgody odpowiedniego organu (starosty)
na wycinkę drzewa przy wejściu uniemożliwił realizację tej koncepcji. Po ponownej weryfikacji
przyjęto wykonanie wszystkich niezbędnych prac w wewnątrz budynku wraz z przyłączami i
dostosowaniem obiektu użyteczności publicznej do wymogów p.poż.
Następnie inspektor przedstawił kosztorys poszczególnych prac z uwagą, iż był on już
poddany weryfikacji celem jego zmniejszenia. Dalsze obniżanie kosztów nie byłoby racjonalne.
Pani Teresa Ciszek – wskazała, iż temat remontu tej świetlicy jest wciąż przywoływany
dodając, iż nie jest przeciwniczką jego realizacji. Na zadanie to planuje się wydatkować 360 tys zł, i
aby radni mieli wiedzę, iż budowa nowej szatni w Leszczyńcu kosztować może 600 tys zł. Jeżeli
dzisiaj rozdysponuje się więcej niż zakładano na to zadanie, to aby rada była przychylna budowie
szatni w Leszczyńcu i jak trzeba dołożyła środków. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca ile
będą kosztować dane inwestycje. Kończąc, radna wskazała, iż zagłosuje za tym wnioskiem.
Pani Józefa Rekieć – dopowiedziała, iż zgadza się z radną, iż szatnię w Leszczyńcu należy
budować jak i remontować świetlice w Janiszowie.
Pani Ewa Kwiecińska – wskazała, iż należy korzystać z wszystkich możliwości
odnoszących się do pozyskania środków z zewnątrz na nasze gminne inwestycje.
Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy – wskazał, iż gmina jak i rada nie jest
w stanie przewidzieć realnych kosztów danej inwestycji. Ważna jest zgoda i wzajemne
porozumienie się na takich posiedzeniach jak to dzisiejsze. Świetlica w Janoszowie wymaga
remontu zwłaszcza, że nie ma przy niej pomieszczeń sanitarnych, a jest ona jedynym takim
obiektem we wsi położonym w centralnym punkcie.
Pan Robert Mikołajczyk – zaapelował, aby w trakcie prace realizowanych przez
wykonawcę dokładanie sprawdzić realizację końcową prac celem uniknięcia późniejszych błędów i
poprawek.
Dalszych uwag i pytań nie zgłoszono.
Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy – zapytał, kto z radnych jest „za”
propozycją, aby do wniosków o środki w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
zgłosić inwestycje tj. remont świetlicy wiejskiej w Janiszowie?
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Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisje Rady Gminy w wyniku głosowania wyraziły pozytywną opinię co do
powyższego - głosowało 13 radnych: wystąpiło 13 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje
się” nie wystąpiły.
Pan Patryk Straus – Wójt Gminy – poinformował, o złożeniu wniosku o środki pomocowe
na remont w świetlicy wiejskiej w Dębrznku. Możliwe jest pozyskanie dofinansowanie do prac w
wysokości 30 tys zł.
Pani Irena Ruman – zapytała, o możliwości dofinansowanie remontu drogi gminnej w
Kochanowie.
Pan Patryk Straus – Wójt Gminy – w odpowiedzi wskazał, iż możliwe jest pozyskanie
środków w ramach Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych do którego złożono wnioski na trzy
zadania w zakresie remontów dróg.
Pani Ewa Kwiecińska - zgłosiła konieczność wykonania przeglądu pogwarancyjnego prac
remontowych wykonanych na świetlicy wiejskiej w Czadrowie przed upływem czasu.
Po wyczerpaniu tematyki wspólnego posiedzenia, Komisje nie wniosły uwag i uznały tym
samym, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Następnie
Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 14:30 zamknął wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
Rady Gminy.
Ustalenia końcowe
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisje Rady Gminy:
Przyjęły rozstrzygnięcie w zakresie tematycznym komisji.
Protokołowała:
Agnieszka Pawłowska

Załączniki do protokołu wraz z nagraniem posiedzenia dostępne są w Biurze Rady Gminy
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