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Protokbl nr 112016 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finans6w 

w dniu 14 marca 2016r. 

lie Komisji odbylo sig w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
posiedzenia o godz. 14.00. 

~e Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budzetu 
w J6zef Lutomirski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 3 radnych 
li radni: Botena Kalinowska, Artur Borkowski i Krzysztof Bohkowski; lista 
:i- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy ktoryrn Komisja mote obradowak. 
:dzeniu Komisji uczestniczyli zaproszeni goScie zgodnie z listq obecnogci 
k nr 2). 

riczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
lvil nastepujqcy porzqdek posiedzenia: 
apoznanie z inforrnacjami na temat planowanych dofinansowah ze Srodkow 
:wnqtrznych. 
ozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian 
Statucie gminy Miasto i Grnina Serock. 

aproponowanie przez Komisje wniosk6w do ,,Strategii Rozwoju Gminy Miasto 
3mina Serock na lata 2016-2025". 
prawy roine. 

= zaproponowal- zmiane poqdku obrad polegajqcq na zmianie kolejnoSci punktow 
obrad: 

Lozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian 
Statucie gminy Miasto i Gmina Serock. 

aproponowanie przez Komisje wniosk6w do ,,Strategii Rozwoju Gminy Miasto 
Grnina Serock na lata 2016-2025". 
apoznanie z informacjami na temat planowanych dofinansowah ze irodk6w 
:wnqtrznych. 
prawy rokne. 

obrad wraz z zaproponowanq zmianq zostd przyjety bez uwag. 

1. 
zenie i zaopiniowanie projektu uchwaIy w sprawie wprowadzenia zmian 
ie grniny Miasto i Gmina Serock 

niczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
166 czionk6w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budzetu i Finansow bralo udziai 
:h nad wprowadzeniem zmian do statutu. Poza tym projekt uchwaly w sprawie 
lzenia zmian do statutu by1 omawiany na posiedzeniach innych staiych Komisji Rady. 
ku  z powyiszym kaidy z czlonk6w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budzetu 
w zapoznal siq z proponowanymi mianami do statutu. Czy do treSci projektu uchwaly 
hstwa radnych chcialby zglosib uwagi do projektu uchwaly? Nie widze zgloszen." 



Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwdy w sprawie wprowadzenia m i a n  w Statucie gminy 
Miasto i Gmina Serock. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 3 glosach za- jednogloinie (zalqcznik 
nr 3). 

Zaproponowanie przez Komisjq wniosk6w do ,,Strategii Rozwoju Gminy Miasto 
i Gmina Serock na lata 2016-2025" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Podczas drugich konsultacji w sprawie opracowania Strategii Rozwoju gminy Miasto i Gmina 
Serock na lata 201 6-2025, kt6re odbyly siq w ratuszu, powtarzaly siq wnioski, kt6re nie mogq 
by6 z roinych wzglqd6w uwzglqdnione, poniewai sq zbyt szczegolowe." 

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski 
,,Wnioski mieszkalicbw zglaszane podczas konsultacji byly bardzo szczeg6lowe. Natomiast 
w strategii powinny by6 okreilone ogolne cele i kierunki." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Nalezy zaczq6 od zdefiniowania potrzeb spolecznych, a dopier0 p6iniej okreiliC w jaki sposob 
zaspokoiC te potrzeby spoleczne." 

Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski 
,,Podczas konsultacji by10 przedstawione drzewo cel6w. Chodzilo o zderzenie 
zaproponowanych przez firmq celow z potrzebami zglaszanymi przez mieszkaiic6w. Dlatego 
tez zostala przygotowana ankieta. W tej chwili trwa analiza zloionych ankiet. Do 20 marca 
otrzymamy wstqpny proj ekt strategii do dyskusj i." (zalqcznik nr 4). 

(Nu posiedzenie Komisji przybyl radny Krzysztof Boiikowski). 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
,,Czy sq przewidziane kolejne konsultacje spoleczne w sprawie strategii? Czy bqdziecie 
Paiistwo pr6bowali wlqczyC spoleczelistwo do prac nad ksztakem strategii?" 

Kiero wnik Referatu GP Cezary Parzycho wski 
,,Do 20 marca firma przekaie wstqpny projekt strategii. Bqdziemy mieli 7 dni na to, aby zajq6 
stanowisko dotyczqce przedlozonego dokumentu." 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
,,Strategia rozwoju gminy nie jest dokumentem obligatoryjnym. Czy ten dokument bqdzie 
wykorzystywany do pozyskiwania grodk6w zewnqtrznych? W przypadku niektorych 
konkursow o dofinansowanie ze irodkdw zewnqtrznych, posiadanie przez gmine tego rodzaju 
dokumentu jest warunkiem koniecznym." 



tu GP Cezary Parzychowski 
skow o dofinansowanie ze irodkow zewnqtrznych, jest zapis, ze musi siq on 

wad w pewne dokumenty strategiczne. Podstawowym dokumentem 
na poziomie lokalnym jest strategia rozwoju." 

Krzysztof Borikowski 
dotyczy czqici analitycznej. Rozmawialiimy na temat tego w jaki sposob gmina 
rozwijala w ciqgu kolejnych lat, w szczegolnoSci w zakresie liczby mieszkahcow 

z tym zwiqzanych. Czy sq zdefiniowane w ramach strategii kluczowe inwestycje, 
do podjqcia w pewnym horyzoncie czasu, np. jednostki edukacyjne." 

Referatu GP Cezary Parzychowski 
poczekad na wstqpny projekt strategii, kt6ry zostanie przeslany do Urzqdu do 

bqdq mogl odpowiedziek Panu na zadane pytania." 

rzekazaC firrnie zajmujqcej siq opracowaniem strategii zglaszane przeze rnnie kwestie. 
e. Poza zdefiniowaniem obszardw problem6w, firma powinna 

kowaC potencjalne problemy, kt6re z naturalnego rozwoju 
lnoici liczby ludnoici. Moze siq pojawid np. za 10 lat problem, 
ie jest tak duia, ze trzeba wybudowad nowq szkolq czy 
moie wczeiniej udaloby siq zidentyfikowad problemowe 

Se retarz Tadercsz Kanownik 
,,P czekajmy na wstqpny projekt strategii." t 
t 3. 

Z oznanie z informacjami na temat planowanych dofinansowan ze Srodkbw 
ze nqtnnych 

Referatu PRZ Marek Bqbolski 
otrzymaliicie Pahstwo zestawienie zlozonych w 2016r. wnioskow 
- 5 wniosk6w oraz zestawienie wniosk6w o dofinansowanie planowanych 

czasie- 6 wniosk6w (zalqcznik nr 5). 

~ivliSrnv nastepuiace wnioski o dofinansowanie: 
1. ,,Budowa drogi gminnej nr 180420W- ulicy Dlugiej na odcinku od ulicy Nasielskiej do 

granicy dzialki nr 71/66 w ramach zadania pn. Budowa ulicy Dlugiej w Stasim Lesie" 
w ramach Prograrnu Rozwoju Obszar6w Wiejskich 2014-2020. 

2. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 180422W- ul. Gi6wnej w Stasim Lesie na odcinku od 
km 0+000 do km 0+437 w ramach zadania pn. Przebudowa ul. G1ownej w Stasim Lesie" 
w ramach PROW 2014-2020. 

3. ,,Budowa drogi gminnej- ulicy Jasnej w Jachrance w ramach zadania pn. Przebudowa 
ul. Jasnej w Jachrance" w ramach PROW 2014-2020. 

Terrnin skiadania wniosk6w od dofinansowanie w ramach PROW by1 do polowy stycznia. 
OtrzymaliSmy wezwanie do uzupelnienia wniosk6w formalnych. Uzupelnienia zostaly 
przeslane. Z uzyskanych informacji wiemy, ze do polowy kwietnia powinny byd , rozstrzygniqcia w tej kwestii. W ramach PROW 2014-2020 na beneficjenta przypada 3 mln 



zl dotacji. Budowa ww. dr6g to koszt okdo 4.500.00021. Dofinansowanie wynosi okdo 
66%. Gdyby udalo siq otrzymak dofinansowanie na te trzy zadania, dotacjq w ramach 
PROW mamy jui  wykorzystanq. Gdyby nie udalo siq dostak dofinansowania na jeden lub 
dwa zlozone wnioski, bqdziemy pr6bowak z innymi przedsiqwziqciami, kt6re obecnie sq na 
etapie przygotowari. 

4. ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji 
w Zegrzu oraz budowa wodociqgu w Serocku ul. Chrobrego" w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 20 14-2020. 

WartoSk zadania wynosi okolo 6 mln zl. Dofinansowanie wynosi okolo 70% Srodk6w 
kwalifikowanych. Jest to okolo 63% wartoici cdej inwestycji, czyli jest zaplanowane okolo 
4 mln zl dotacji. W pienvszym etapie by10 wezwanie do uzupelnienia, wniosek zostal 
uzupelniony. Czekamy na dalsze rozstrzygniqcia zadania. 

5. ,,Termomodernizacja Zespolu Szk61: w Zegrzu" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewbdztwa Mazowieckiego 20 14-2020. 

W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku Zespoh Szk61 
w Zegrzu, lqcmie z instalacjq odnawialnych ir6del energii na dachu o mocy 40 kilowat6w. 
W zakresie inwestycji jest przebudowa instalacj i wodociqgowej, instalacji kanalizacyjnej, 
budowa przy schodowej platformy dla os6b niepelnosprawnych, docieplenie budynku, 
wymiana okien, docieplenie dachu. Wart046 inwestycji wynosi 2.800.00025, 
dofinansowanie wynosi okolo 1.400.000~1. 
Wniosek zostal zlozony 29 lutego 20 16r., natomiast 1 marca zostal przesuniqty termin 
skladania wniosk6w na 16 maja. Powodem zmiany terminu jest to, ze Narodowy Fundusz 
Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej nie jest w stanie na bieQco opiniowak 
i wydawak zaiwiadczen do programow gospodarki niskoemisyjnej dotyczqcych zgodnoSci 
uchwalanych przez rady gmin program6w z prograrnami unijnymi. Posiadanie przez gminq 
zaSwiadczenia o zgodnoici z PGN to dodatkowe 4 punkty do oceny wniosku. 

Wnioski o dofmansowanie planowane do zlofenia w naibliiszvm czasie: 

1. ,,Modernizacja boiska sportowego w Gqsiorowie" w ramach Programu modernizacji 
infiastruktury sportowej 2016 (Ministerstwo Sportu i Turystyki, nab6r wniosk6w trwa 
do konca marca 2016r.). 

Planowany termin realizacji inwestycji- 2017r. Koszt inwestycji to ponad 600.000~1. 

2. Wyposaienie Izby pamiqci i tradycji rybackich w Serocku w ramach RPO WM 
20 14-2020 (nabbr wniosk6w trwa do 1 czerwca 20 16r.) 

W zakres zadania wchodzi wyposaienie obiektu zar6wno w meble, jak i uriqdzenia 
multimedialne. JesteSmy w poczqtkowej fazie przygotowania wniosku. Koszt 
inwestycji to oko4o 550.000~1. Dofinansowanie wynosi okolo 65%-70%. 

3. ,,Modernizacja punktbw Swietlnych na terenie gminy Serock- miejscowoSci: Jachranka, 
Skubianka, Zablocie, Marynino i Stanislawowo" w ramach Wojew6dzkiego Funduszu 
Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej (poiyczka; nab6r stdy tnva do 
30.09.201 6r.) 



W ramach zadania bqdzie wykonana modernizacja, czyli wymiana opraw sodowych 
(okolo 250 opraw) na oprawy energooszczqdne- LED." 

Rad Krzysztof Borikowski 
,,Jak jest maksymalna wart056 poiyczki z WFOS~GW na modernizacjq oiwietlenia? 
W b f diecie na wymianq oiwietlenia zaplanowana jest kwota okolo 300.000~1." 

Referatu PRI Marek Bqbolski 
budiecie dotyczy 100% inwestycji." 

oiliwoSC uzyskania poiyczki z WFOS~GW, Pan Burmistrz moie wystqpiC 
Miejskiej o zwiqkszenie zakresu inwestycji, kt6ra jest przewidziana w budiecie po to, 

ieniC na wklad wlasny i dziqki temu zrealizowaC inwestycjq nie za 300.000zl 

Kie wnik Referatu PRI Marek Bqbolski 
,,KO jne wnioski o dofinansowanie dotyczq: t 

. ,,Poprawa efektywnoici energetycznej budynku Zespoh Szkolno- Przedszkolnego 
w Woli Kielpiliskiej" (pozyczka; nabor staly tnva do 30.09.201 6r.). 

akres zadania to wymiana starej kotlowni gazowej na nowoczesnq energooszczqdnq 
iq oraz inne prace remontowe, m.in. odnowienie zachodniej elewacji budynku, 
ienie i docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
zedsiqwziqcia to okolo 350.000zl. 

. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jachrance i Stasim Lesie (ul. Sloneczna 
+ ul. wewnqtrzne), budowa stacji uzdatniania wody w Serocku oraz budowa sieci 
wodociqgowej w ul. Akacjowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i ~rodowisko (konkurs uruchomiony zostanie we wrzeiniu 20 16r.). 

otyczy budowy kanalizacji w Jachrance, czqici Skubianki, czqici Dosina, budowy 
kanalizacji w Stasim Lesie oraz budowy stacji uzdatniania wody w Serocku. 

y koszt inwestycji wynosi ponad 20 mln zl." 

odniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Stasim Lesie- ul. Sloneczna i ulice wewnqtrzne 
owana budowa przepompowni?" 

Ki ownik Referatu PRI Marek Bqbolski 
,, daje mi siq, i e  nie ma planowanej budowy przepompowni. t 
KO jny wniosek dotyczy przedsiqwziqcia: 

. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiosennej, Jaiminowej, Pogodnej, Tqczowej 
i Zacisze w rarnach PROW 2014-2020 (konkurs mchomiony zostanie w sierpniu 1 2016r.). 

przedsiqwziqcia zwiqzane z budowq kanalizacji sanitarnej, ktore nie mieszczq sip 
aglomeracji. Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach POI~S  jest to, i e  



kanalizacja jest w tzw. obszarze aglomeracji (musimy osiqgnqk t m .  efekt rzeczowy- 123 
przylqcza na kilometr). W ramach PROW na gospodarkq wodno- Sciekowq jest kwota 
2.000.000zl." 

(Nu posiedzenie Komisji przybyl radny Artur Borkowski). 

Zastqpca Burmbtrza Jbzef Zajqc 
,,Pozostale referaty czy jednostki organizacyjne rowniei starajq siq pozyskaC Srodki zewnqtrzne 
na realizacjq okreSlonych zadari: 

Referat Ochrony ~rodowiska, Rolnictwa i LeSnictwa 
- dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici 
23.43021 na usuwanie azbestu, 
- zlozyliSmy wniosek w Urzedzie Marsza4kowskim w ramach Krajowej Sieci Obszardw 
Wiejskich w wysokoSci 8.960zi na promocyjny wyjazd K64 Gospodyn Wiejskich na targi do 
Torunia, podczas ktorych Kola Gospodyi? Wiejskich bqdq promowaly swoje regionalne 
produkty, 
- bedziemy ubiegaC siq o dofinansowanie na wyjazd szkoleniowy dla soltysow. 

Zesv61 Obslu~i Szk61 i Przedszkoli 
- Ministerstwo Sportu i Turystyki- wniosek o dofinansowanie- program ,,Umiem p4ywaC" 
- Narodowy Program Czytelnictwa-ubiegamy siq o kwotq 64.000~4 na zakup ksiqkek do 
bibliotek szkolnych, 
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- projekt ,,Akademia Ch6ralna przez zespoly 
ch6ralne7' w wysokoSci 2.50021- projekt bedzie realizowany w Zespole Szkdl w Zegrzu. 

OSrodek Sportu i Rekreacii 
- w Ministerstwie Sportu i Turystyki bqdziemy wnioskowaC o Srodki na obshgq programu- 
animator sportu, 
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej bqdziemy starali siq pozyskad Srodki na 
organizacjq Rajdu Pamiqci. 

OSrodek Pomocy Spolecmei 
- wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewbdztwa 
Mazowieckiego 2014-2020 w ramach dzia4ania 9.2.1 -1ntegracja rodzin poprzez wsparcie 
ushg spolecznych na terenie Miasta i Gminy Serock. Projekt bqdzie realizowany przez okres 
dw6ch lat, wartoSC projektu 634,00021. Dotyczy prowadzenia Swietlic terapeutycznych oraz 
doposaienia Bwietlic. 

Centrum Kultury i Czvtelnictwa 
- zlozony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup samochodu. 
Kwota wynosi ponad 100.000~1." 

Radny Krzysztof Bon'kowski 
,,Chcia4bym zapytad o liczbq os6b zatrudnionych w Urzqdzie zajmujqcych siq pozyskiwaniem 
Srodk6w zewnqtrznych oraz oblozenie pracy. Wiem, ze nie jest to tylko przygotowanie 
wniosku. Jest bardzo duio pracy miqzanej z przygotowaniem projektu, prowadzeniem 
wniosku, rozliczeniem projektu itd. Jak wyglqda to w Urzqdzie?" 



ik Referatu PRI Marek Bqbolski 
owanie kaidej inwestycji to zloiony proces. Na kaidym etapie jej przygotowania 
siq konkretna osoba, tzn. jest osoba, ktora prowadzi inwestycje wodociqgowo- 

cyjne od momentu pomyslu, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowq, poprzez 
, nadzdr formalny nad projektem. Jest rdwniez osoba zajmujqca siq pozyskiwaniem 
ewnqtrznych, w tej chwili jest to osoba zatrudniona na zastqpstwo. 

li skladamy wnioski o dofinansowanie ze Srodkow zewnqtrznych. JeSli chodzi 
ramach RPO czy PROW, przygotowujemy wnioski we wlasnym zakresie. 

ioski z POI~S sporqdzamy przy pomocy firmy zewnqtrznej- firma przygotowuje 
zqdza studium wykonalnoSci projektu; jest to koszt kwalifikowalny projektu. 
dku pracownik Urzqdu odpowiada za koordynacjq projektu." 

s na termomodernizacjq budynk6w jednorodzinnych, w kt6rym gmina nie moze 
wnioskow o dofinansowanie, ale o dofinansowanie mogq wnioskowaC np. osoby 

ie strategii pojawil siq pomysl, aby stworzyC Centrum 
cji, kt6re wspierdoby niekt6re podmioty, m.in. organizacje 

i inne jednostki w realizacji pewnych dzialh. 
wnioski o dofinansowanie we wszystkich konkursach, kt6re siq pojawiajq czy 

jest tak duie, ze musimy wybieraC konkursy, kt6re sq dla gminy najbardziej 

tu PRI Marek Bqbolski 
lem kilka konkurs6w, gdzie jui  zlokyliSmy wnioski o dofinansowanie oraz 

ilem konkursy, na kt6re bqdziemy skladali dofinansowanie. Gdy przeanalizujemy 
gdzie bqdziemy skladali wniosku, jest to budiet gminy na 3 lata. JeSli chodzi 

Smy, m6wimy o finansowaniu tych przedsiqwziqC od 20 16r. do 
wane wnioski, sq zadania, kt6re zaczynamy w tym roku 
etlnych na terenie gminy Serock- miejscowoSci: Jachranka, 

ie, Marynino i Stanislawowo" oraz ,,Poprawa efektywnoSci energetycmej 
espoh Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kielpinskiej"). Realizacjq pozostalych 

decyzjq o zloieniu wniosku o dofinansowanie, patrzymy gdzie mamy szansq na 
finansowania i na co moiemy zlozyC wniosek." 

wnioskow zlozonych bqdi planowanych do zlozenia, moina zauwaiyd, i e  
my siq glownie na infrastrukturze. Rozumiem, i e  sq to priorytety. W przeslanym 
harmonogramie naborow pojawiajq siq r6wniei tzw. dzialania ,,rniqkkien, np. pro 

i w n e  z akcjq informacyjnq w zakresie spalania Smieci. Rozumiem, ze 
ania i Realizacji Inwestycji nie specjalizuje siq w tego rodzaju projektach. 
Sli w kaidym referaciel jednostce organizacyjnej sq osoby zajmujqce siq 

ioskbw, trudnoiciq moie by6 to, i e  te osoby musq  sprawdzad 
ow, zbieraC informacje itd. Chodzi o koordynacjq wszystkich wnioskow 

jeden podmiot z mozliwoSciq np. rozsylania informacji 

ojawiajq siq konkursy, ieby pr6bowaC skladad wnioski, aby nie bylo 
sa na uzyskanie dofinansowania a my nie z4oiyliSmy wniosku. 

em, i e  jegli przeglqdajqc warunki danego konkursu, nie marny szans na uzyskanie 
sowania, nie warto siq pochylaC nad takim konkursem. Czasami samo zlozenie 



wniosku, nawet przy niewielkich szansach na uzyskanie dofinansowania, powoduje, ze 
znajdziemy siq na IiScie rezenvowej i by6 moie pojawi siq mozliwoSC uzyskania Srodk6w. 
Pan Kierownik wspomnial, ze na dzien dzisiejszy mamy zlozonych 5 wniosk6w 
o dofinansowania oraz 6 planowanych do zloienia. Marny 11 projekt6w na 3 lata. Z punktu 
widzenia budietu inwestycyjnego zdecydowanie przekracza to dzidania, kt6re obecnie mamy 
planowane. 
Moja perspektywa d@y do tego, aby staraC siq nawet wczeiniej, poprzez zwiqkszenie 
zadluienia, ale jednoczeSnie uzyskanie dotacji, skladak wnioski. 
Przymierzamy siq do strategicznej inwestycji w zakresie budowy Centrum Sportu i Rekreacji. 
Jaki mamy pomysl na pozyskanie Srodk6w zewnqtrznych na realizacjq tej inwestycji?" 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Nie zrealizujemy tej inwestycji tylko i wyiqcnie w oparciu o wiasne Srodki. Miakem spotkanie 
w Urzqdzie Marszakkowskim w zakresie pomocy finansowej budowy Centrum w I etapie. Sq 
mozliwoSci uzyskania dotacji na czqSC hali sportowej. Maksymalna dotacja wynosi 80%. JeSli 
chodzi o Srodki unijne, na chwilq obecnq nie ma moiliwoSci uzyskania dotacji." 

Radny Krmztof Bokkowski 
,,Warto byloby spr6bowaC przemodelowania pewnego projektu, aby spr6bowaC dopasowak siq 
pod kryteria oceny wniosk6w. Z rozmowy z Panem Kierownikiem wiem, i e  jeSli chodzi 
o odnawialne i;r6dla energii, przy budowie Centrum jest rozwaiana tylko fotowoltaika. 
Sugerowalem, aby pod kqtem kryteri6w wniosku zastanowik siq nad zainstalowaniem pomp 
ciepla, co spowoduje zwiqkszenie koszt6w projektu, ale jednoczeinie sprawi, ze efekt 
energetyczny bqdzie wyzszy, co pozwoli na uzyskanie dofinansowania na cdy obiekt. Zdajq 
sobie sprawq, ze jest to wiqcej pracy dla projektantbw i pracownik6w Urzqdu, ale efektem 
bqdzie moiliwoSC zlozenia wniosku o dofinansowanie, z ktorego otrzymamy 10 mln zl. 
JednoczeSnie pompy ciepira powodujq, ze utrzymanie budynku pod kqtem energetycznym jest 
zdecydowanie tansze. 
Pan Burmistrz wspornnial o prograrnie ,,Umiem plywaC", kt6ry jest przeznaczony dla dzieci 
z klas I11 szk61 podstawowych. Jak przedstawia siq sytuacja z pozostalymi dziedmi? Byk moze 
rozwiqzaniem mogloby by6 bezpoSrednie dofinansowanie gminy, aby w ramach zajqC w-fu na 
basen pojechala grupa dzieci np. na 3 godziny. Spowoduje to rnniejsze obci@enie sal 
gimnastycznych." 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Program urniem plywaC jest dla dzieci z pelnq niepelnosprawnoSciq fizycznq. Nie wszystkie 
dzieci dostdy siq do programu. Natomiast na wniosek Pani radnej Jolanty Kaczmarskiej oraz 
Pani Dyrektor, podjqliSmy dzidania, aby dolqczyk te dzieci do programu, pokrywajqc koszty 
z tym zwiqzane z budzetu gminy. 
Od nastqpnego roku planujemy klasy I11 objqC przez rok programem nauki plywania. Koszty 
bylyby finansowane przez gminq." 

(Posiedzenie Komisji opuicil radny Wlodzimierz Skoikiewicz). 

Radny Krzysztof Bokko wski 
,,Czy gmina bqdzie mogia wystqpowak o Srodki zewnqtrzne do Lokalnej Grupy Dzialania?" 



urmistrza Jdzef Zajqc 
$6 pozyskania przez grninq Srodk6w z LGD. Gmina bqdzie miala okreSlonq pule 

do wykorzystania. ~ rodk i  sq o 113 mniejsze nii  w roku ubieglym. MySlq, i e  nab6r 
bedzie w I1 p6lroczu." 

4. 
Sprawy r6ine 

czqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
wyczerpanie porzqdku obrad i zakonczyl posiedzenie Komisji Rozwoju 

zego, Budietu i Finans6w o godz. 16.20. 




