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INFORMACJE

Ciąg dalszy informacji dotyczącej inwestycji związanej z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie

K

ontynuując sprawę uporządkowania gospodarki ściekowej w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie
pod groźbą utraty dofinansowania do inwestycji, chcę Państwa poinformować, że
intensywne prace w tym zakresie trwają
nadal. Posuwamy się jednak do przodu
i należy sądzić, że w dobrym kierunku.
Rozwiązanie tej bardzo trudnej dla
Gminy sytuacji sprowadza się do podjęcia działań w celu uniknięcia konieczności zwrotu wielomilionowej dotacji wraz
z odsetkami do Ministerstwa Środowiska.
Koniecznym do tego jest między innymi
pozyskanie dodatkowych środków na
realizację kolejnych inwestycji w celu
udokumentowania tzw. efektu ekologicznego. W wyniku realizacji tego rozwiązania chcemy uzyskać zgodę na przesunięcie terminu rozliczenia projektu do
30.06.2016 r. Należy przypomnieć, że
rozliczenie całego projektu winno nastąpić do 31.07.2013.
Odbyliśmy kilka spotkań zarówno w
WFOŚ jak i w Komunalnym Związku
Gmin.
Chcąc kontynuować dalsze inwestycje, które będą zaliczone do projektu,
należało uzyskać zgodę na odpowiednie
rozszerzenie Aglomeracji Gdynia. Celem
spotkań w KZG była prezentacja i uzgodnienie projektu planu Aglomeracji Gdynia, przekazanie odpowiednich materiałów do planu na terenie działania.
Aglomeracja Gdynia została rozszerzona w zakresie przez nas proponowanym.
Podczas spotkania w WFOŚ w dniu
8.07. 2013 przedstawiono mapy oraz
wyliczenia, do zatwierdzenia jako mate-

riał, który upoważniałby WFOŚ do wystąpienia do Ministerstwa Środowiska o
akceptację i zgodę na prolongatę terminu. Po analizie przedłożonego materiału
uznano, że będą musiały być dokonane
dodatkowe korekty. Wyznaczony został
termin kolejnego spotkania prezentacji
skorygowanego materiału.
Termin upływu rozliczenia i osiągnięcia wskaźnika efektu ekologicznego ustalonego w umowie dofinansowania projektu, zbliża się nieubłaganie.
Przeprowadziliśmy pełną weryfikacje
danych oraz wizję lokalną wszystkich
budynków przyłączonych do kanalizacji, analizowaliśmy dokumenty rozliczeniowe zużycia wody oraz ilości ścieków
odprowadzanych do oczyszczalni Dębogórze.
Dane te pozwoliły ustalić rzeczywistą
ilość przyłączonych osób.
Określono nieruchomości zabudowane, które nie zostały jeszcze przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. W
kolejnych latach 2014-2015 Gmina będzie musiała podjąć działania zgodnie z
postanowieniami Ustawy o zachowaniu
czystości i porządku, które zapewnią
przyłączenie tych nieruchomości do sieci.
Stąd ponowny apel do mieszkańców
tego obszaru o zrozumienie sytuacji i
podjęcie działań mających na celu jak
najszybsze dokonanie przyłączenia do
sieci kanalizacyjnej.
Przeprowadzone wizje i analizy dokumentów wobec braku możliwości
osiągnięcia w ustalonym terminie wyznaczonych wskaźników, zidentyfikowały
jednocześnie obszary zabudowane wy-

magające pilnego skanalizowania.
Na tej podstawie mamy możliwość o
wystąpienie z prośbą o wyrażenie zgody
na zmianę zakresu rzeczowego projektu
wraz z wprowadzeniem odpowiedniego
wydłużenia okresu realizacji, oraz zwiększenie kosztu i wskaźnika rezultatu. Chodzi o zainwestowanie w budowę sieci
kanalizacyjnej obszarów zabudowanych,
przylegających do przedmiotowej inwestycji i tym samym podłączeniu nowych
użytkowników kanalizacji uzyskując
omawiany efekt ekologiczny. W tym celu
właśnie wystąpiła konieczność rozszerzenia Aglomeracji Gdynia, co udało się już
osiągnąć.
Na kolejnym spotkaniu w WFOŚ w
dniu 15.07.2013 dopracowywano szczegóły dokumentów. Ponieważ WFOŚ jest
trudnym i wymagającym partnerem, który jest w zasadzie pośrednikiem do Ministerstwa Środowiska musieliśmy jeszcze
popracować nad dokumentacją.
Ostatecznie w dniu 22.07.2013 dokumentacja została przyjęta i będzie prezentowana w Ministerstwie. Czekamy
na akceptację przedłożonych planów i
prolongatę terminów. Jesteśmy optymistycznie nastawieni, że wszystko zostanie zaakceptowane, a tym samym nie
będziemy musieli zwracać milionowych
kwot w związku z nie wywiązaniem się z
założeń rozliczenia projektu.
Oczywiście końcową decyzję w tej
sprawie przekażemy Państwu niezwłocznie po jej podjęciu.
Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud

Realizacja zamówień publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

I

nicjatywa lokalna jest formą współpracy Gminy z jej mieszkańcami w
celu wspólnego realizowania zadania
publicznego na rzecz społeczności lokalnej np. budowa dróg, wodociągów itp.
Z naszych informacji wynika, że z uwagi
na bardzo długie okresy oczekiwania na
realizację tego rodzaju inwestycji przez
Gminę - pomimo że ta wykorzystuje w
tym zakresie wszelkie możliwości organizacyjne i budżetowe - jest wielu chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w
takich działaniach.

Celem tych inicjatyw ma być polepszanie warunków życia mieszkańców. Z
inicjatywą lokalną będą mogli występować mieszkańcy Gminy bezpośrednio
lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych.
Współudział takiego „inicjatora” w
realizacji zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej polegałby na świadczeniu pracy społecznej, świadczenia pieniężnego lub świadczenia rzeczowego.
Aktualnie jesteśmy na etapie ustalania przez kancelarię prawną zasad for-

malno-prawnych, trybu oraz kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania
publicznego. Po ich ustaleniu będzie
podjęta stosowna uchwała Rady w tym
zakresie.
Jesteśmy przekonani, że wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,
ponieważ odnotowujemy dość duże zainteresowanie w tych sprawach. O postępie prac będziemy Państwa informować na bieżąco.
Romuald Przybyt
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