Jedlińsk 28.03.2017r

PROTOKÓŁ

W dniu 28.03.2017r odbyło się posiedzenie robocze Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk.
1.Obecni:
Wójcik Bogdan – przewodniczący
CzłonkowieNowakowska Agata
Kurek Łukasz
Drewnowski Marcin
Makulski Maciej
Rędzia Robert
Janiec Marek
- Sekretarz Gminy Jedlińsk
- Kierownik Referatu.
2.Plan posiedzenia Komisji
a. Przedstawienie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcie go
przez Komisję Rewizyjną.
b. Zapoznanie ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy oraz
uzyskane z tego tytułu efekty w 2016r.
c. Omówienie materiałów i uchwał na sesję.
Ad.2a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał uczestników posiedzenia ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24.03.2017r. po czym został on
zaakceptowany przez członków.
Ad.2b W styczniu 2016r. Gmina Jedlińsk złożyła celem pozyskania dofinansowania ze
środków unijnych wnioski o dofinansowanie inwestycji:
-Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia –droga krajowa nr 7
miejscowości Klwaty Wsola ul. Graniczna Wielogóra,

w

-Budowa drogi gminnej Bierwiecka Wola –Czekajów,
Wnioski złożono w ramach naboru na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.

-Projekt „Budowa drogi gminnej Bierwiecka Wola –Czekajów” pozytywna ocena formalna
i merytoryczna, po ocenie merytorycznej nie uzyskał wystarczającej ilości punktów do
uzyskania dofinansowania w ramach istniejącej alokacji finansowej. Stąd odmowa
dofinansowania.

-„Przebudowa drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia –droga krajowa nr 7 w
miejscowości Klwaty Wsola ul. Graniczna Wielogóra”– koszt całkowity 1.560.985,16zł w
tym dotacja 993.254,00zł– projekt uzyskał dofinansowanie
-Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00046-65151-UM0700554/16 z dnia 14.07.2016r. ,
-Projekt zrealizowano w 2016r. Umowę z wykonawcą zawarto
wykonywano do 22.10.2016r.

05.08.2016r. Prace

-W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy PZP w dniu
01.09.2016r. złożono dokumenty do oceny zamówień publicznych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego.
Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę zamówień publicznych przez Urząd Marszałkowski Woj.
Maz. Po pozytywnej ocenie, w dniu 07.12.2016r. zawarto aneks
nr 1, który urealnił
koszty realizacji inwestycji do wartości poprzetargowych oraz kwotę dofinansowania o
wartości 453.058,00zł. W dniu 27.12.2016r. sporządzono aneks nr 2 który zmienił termin do
złożenia wniosku o płatność z terminu 01.10.2017r.-31.10.2017r. na termin 01.12.2016r. 31.12.2016r.
Gmina Jedlińsk w końcu grudnia 2016r. złożyła wniosek o płatność. Po pozytywnym przejściu
procedury oceny wniosku o płatność po złożeniu dodatkowych wyjaśnieniach i uzupełnieniach
na początku 2017r. w dniu 8 marca 2017r. miała miejsce kontrola realizacji projektu u
beneficjenta.
Raport pokontrolny pozytywny. Wniosek o płatność zostanie skierowany do refundacji
kosztów (dofinansowania) do Agencji Płatniczej (ARIMR).
- „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów
słonecznych, pomp ciepła, systemów fotowoltanicznych oraz instalację kotłów na biomasę
jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Jedlińsk” złożony w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś
priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 „Odnawialne źródła
energii (OZE), koszty 3.319.035,27zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wnioskowane
2.655.228,21zł, wniosek złożono 10.10.2016r., wniosek w trakcie oceny.
Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną.
W trakcie oceny merytorycznej.
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie”- Gmina Jedlińsk złożyła
dnia 21.11.2016r w./w. wniosek o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 służącej wdrażaniu
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Razem dla Radomki na lata 2016-2023. Koszty projektu to
419.358,87zł w tym dofinansowanie unijne 266.838,00zł. Cel projektu to utworzenie miejsca
sportowo rekreacyjnego w miejscowości Lisów w celu udostępnienia infrastruktury sportowej
poprzez wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, wraz z
ogrodzeniem wokół boiska –piłkochwyty, siłowni plenerowej z urządzeniami do ćwiczeń,
placu zabaw w Lisowie.
W końcu lutego 2017r. gmina otrzymała wezwanie do wyjaśnień uzupełnień.
Wniosek w trakcie oceny i wyjaśnień.
- „Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grilem) wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną i elementami małej architektury –Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka
Szlachecka” - Gmina Jedlińsk złożyła dnia 21.11.2016r w./w. wniosek o przyznanie pomocy
w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 służącej wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Razem dla
Radomki na lata 2016-2023. Koszty projektu to 140.159,24zł w tym dofinansowanie unijne
89.163,00zł. Cel projektu to utworzenie miejsca turystyczno- rekreacyjnego oraz miejsca
spotkań mieszkańców w miejscowości Klwatka Szlachecka poprzez wykonanie altany z grilem
na nawierzchni utwardzonej, wraz z urządzeniami do ćwiczeń, na działce gminnej w Klwatce
Szlacheckiej.
Wniosek w trakcie oceny, przed złożeniem wyjaśnień i uzupełnień.
- „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzchowiny” – Gmina Jedlińsk z
dniu 05.12.2016r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 zwracając się z prośba o dotację dla w./w. zadania. Koszt
całkowity operacji to1.547.817,70zł zaś wnioskowane dofinansowanie to 800.712,00zł. Celem
projektu jest poprawa
zaopatrzenia mieszkańców gminy Jedlińsk korzystających z
wodociągów dystrybuujących wodę z SUW Wierzchowiny do miejscowości Wierzchowiny,
Boża Wola, Czarny Ług, Jeziorno, Kruszyna, Budki Wierzchowskie, Bierwce w wodę
spełniającą normy jakości wody pitnej z wodociągu poprzez przebudowę oraz rozbudowę 1
Stacji Uzdatniania Wody Wierzchowiny w miejscowości Kruszyna oraz poprawa jakości życia
na obszarach wiejskich.
Zadanie stanowi kontynuowanie kompleksowej regulacji gospodarki wodnej w gminie
Jedlińsk, przez co nawiązuje do zrealizowanych już projektów rozbudowy SUW Wsola,
budowy SUW Mokrosęk, przebudowy i rozbudowy SUW Jedlińsk przy dofinansowaniu ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z zakresu działania "Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Odmowa dofinansowania z uwagi na ograniczone środki finansowe w stosunku do kwot
wniosków ujętych na liście po ocenie punktowej i miejsce wniosku po ocenie punktowej.
-brak pozwolenia na budowę
-nieuregulowany stan prawny nieruchomości w Kruszynie
Ad.2c W trakcie posiedzenia w ramach omówienia materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy
skupiono uwagę na temat wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki wydawałoby
się jako przydatny i pozwalający na włączenie się mieszkańców do bezpośredniego
decydowania o zakresie inwestycji w sołectwie nie znalazł poparcia wśród mieszkańców.
Powodem takiego podejścia sołectw do tematu było niewłaściwie przedstawiona informacja
dotycząca sposobu rozliczania posiadanych funduszy. Z uwagi na termin powzięcia stosownej
uchwały i wdrożenie procedur do realizacji należało podjąć decyzję w zakresie nie
wyodrębniania powyższego funduszu na 2018r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

