Mędłów, data: 29 wrzesień 2017 r.
Mieszkańcy Wsi Mędłów
email: projektmedlow@gmail.com
Sz. P. Jan Żukowski
Wójt Gminy Żórawina
Ul. Kolejowa 6
55-020 Żórawina

Wniosek
Dotyczy: odpowiedź na pismo z dnia 21.09.2017 r w sprawie wniosku w zakresie inwestycji na terenie działek
75/4; 74/5 oraz 74/6 oraz ponowne wnioski Mieszkańców Mędłowa.

Szanowny Panie Wójcie,
Na wstępie, przyjmując pismo umieszczone na stronie :
http://www.gminazorawina.pl/aktualnosci/informacja-wojta-dotyczaca-inwestycji-na-terenie-wykupionychdzialek-w-medlowie
jako odpowiedź oficjalną, skierowaną do Mieszkańców Mędłowa, na złożone wnioski o budowę zatoczki
autobusowej i placu zabaw w Mędłowie, dziękujemy za zajęcie stanowiska.
Nie mniej jednak jesteśmy niezwykle zaskoczeni i rozczarowani zarówno obecnym statusem sprawy, jak i
przedstawionym przez Pana uzasadnieniem. Przytaczając po kolei ujęte w piśmie stwierdzenia, chcemy
ustosunkować się do nich i przedstawić Nasze stanowisko.
1.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gmina Żórawina nr XXXVI/231/17 dnia 24 sierpnia 2017 r dokonano aktualizacji tabeli
„Zadania inwestycyjne w 2017 roku” , stanowiącej załącznik nr 3 do wymienionej uchwały.
Zgodnie z paragrafem 5 tej uchwały „Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy” przez co rozumieć należy
wykonanie miedzy innymi :
Lp. 6 : Budowa zatoczki autobusowej Mędłów – łączne koszty finansowe 30 000 zł
LP. 19: Wykup działki pod tereny rekreacyjno – sportowe w Mędłowie – łączne koszty finansowania 175 000 zł
LP. 32: Utworzenie i modernizacja miejsc do zabaw i ćwiczeń – plac zabaw w Mędłowie - łączne koszty
finansowania 60 000 zł
Na dzień dzisiejszy jedynym celem zrealizowanym przez Gminę jest wykup działki.

2.
W piśmie z dnia 21 września 2017 roku stwierdza się, że w roku 2016 zebranie wiejskie nie podjęło żadnych decyzji
zabezpieczających fundusze sołeckie. Takie stwierdzenia są wysoce krzywdzące i nieprawdziwe, szczególnie
wobec faktu podjęcia przez mieszkańców uchwały z dnia 24 września 2016 r stanowiącej o przyznaniu
Cytat: „ - 6000 zł - zakup materiałów związanych z pozyskaniem terenu pod infrastrukturę sportową”

Ponadto uzależnianie i wiązanie spraw funduszu sołeckiego (wartość całkowita w roku 2016 – 17296,71 zł) z
kwestią realizacji przez Gminę zaplanowanych i potwierdzonych Uchwałą Rady Gminy inwestycji na poziomie
kilkudziesięciu tysięcy jest dla Nas niezrozumiałe.
Pragniemy, ponadto zauważyć, że sołectwo nie tylko zabezpieczyło fundusze na poczet wsparcia inwestycji, ale
również aktywnie i wyraźnie wnioskowało o konstruktywne potraktowanie zadań związanych z
zagospodarowaniem pozyskanego terenu poprzez na przykład zakup i montaż placu zabaw.
-wnioski z dnia 24 września 2016
- wniosek z dnia 3 marzec 2017
Wnioski te pozostały bez odpowiedzi.

3.
Jak słusznie stwierdza Pan w piśmie, Rada Gminy ustaliła plan inwestycyjny dla Mędłowa już w marcu 2017 roku.
Tym bardziej niezrozumiałe jest, że we wrześniu tego samego roku Gmina dochodzi do wniosku, że zabezpieczone
kwoty są niewystarczające na pokrycie inwestycji.
To, co dodatkowo wzbudza zaniepokojenie i ciekawość Mieszkańców to fakt, że również uchwała z 24 sierpnia
bieżącego roku o aktualizacji zadań inwestycyjnych, podtrzymuje planowane poziomy wydatków.
Cytat: - Utworzenie i modernizacja miejsc do zabaw i ćwiczeń – plac zabaw w Mędłowie - łączne koszty
finansowania 60 000 zł

Zadajemy wobec tego pytanie z prośbą o odpowiedź:
Kto w Gminie jest odpowiedzialny za estymację kosztów planowanych inwestycji i wobec Pana stwierdzenia o
zabezpieczeniu „zbyt małej kwoty”: na jakiej podstawie wprowadziliście Państwo te kwoty do budżetu i dlaczego
nie zostały one na kolejnym posiedzeniu zmienione / przekierowane na inny cel?

Na marginesie pragniemy również zauważyć, że kwota 60 000 zł zabezpieczona na plac zabaw w Mędłowie jest i
tak kwotą znacznie przekraczającą (100%) planowane wydatki na podobne inwestycje w innych wsiach:


utworzenie i modernizacja miejsc do zabaw i ćwiczeń – plac zabaw w miejscowości Nowy Śleszów i Suchy
Dwór – 30 000 zł



utworzenie i modernizacja miejsc do zabaw i ćwiczeń – plac zabaw w miejscowości Okrzeszyce – 30 000 zł

Kierujemy również pytanie:
Na jakiej podstawie dokonano estymacji kosztów inwestycji związanej z budową placu zabaw w Mędłowie na
kwotę 110 tysięcy złotych – jak wskazano to w piśmie z dnia 21.09.2017 r.?

4.
W piśmie zanegowana została poprawność wniosku o wykonanie zatoczki – pętli dla autobusu szkolnego w
Mędłowie wraz z sugestią, że dotychczas wnioskowano o inny obiekt – znajdujący się przy drodze powiatowej
1954D.
Obiekt znajdujący się przy drodze powiatowej 1954D nie jest zatoką autobusową w Mędłowie, na budowę której
w budżecie gminy na 2017 r. uwzględniono środki. Jest to raczej obszar Rzeplina, a nie tego dotyczyły wnioski i
zapis uchwały Rady Gminy.
Ponadto pragniemy nadmienić, że dotychczasowe działania projektowe Gminy w zakresie przygotowania
chociażby planu koncepcji zagospodarowania terenu na działkach 74/4, 74/5 oraz 74/6, również uwzględniają
zatokę dla autobusów szkolnych wjeżdżających do Mędłowa (skrzyżowanie ul. Długopolskiej / Akacjowej/
Migdałowej). Niezrozumiałym jest wobec tego argumentowanie niewykonania przez Gminę inwestycji w roku
2017 ze względu na błędne odniesienie się wnioskodawców do innego obiektu.
Co do wyceny kosztów wykonania zatoki – podobnie jak w przypadku placu zabaw – jest to zadanie Gminy.
Odpowiedzialność za wykonanie inwestycji po zatwierdzeniu jej uchwałą Rady Gminy również do Gminy należy.
5.
Idąc w ślad za przedstawioną przez Pana Wójta propozycją ujęcia wymienionych inwestycji (plac zabaw, zatoka
autobusowa) dopiero w budżecie i planie na rok 2018, prosimy o wyjaśnienie co wobec tego stanie się ze
środkami, które powinny zostać zabezpieczone w budżecie 2017 – razem 90 000 zł.?

Wniosek Mieszkańców nr I:
Mając na uwadze wysokość zabezpieczonej kwoty 90 000 zł wnioskujemy o niezwłoczne przekierowanie
całości tych funduszy na zakup i montaż omawianego placu zabaw jeszcze w bieżącym roku 2017 – zgodnie z
wykonaną koncepcją zagospodarowania terenu parku wiejskiego w Mędłowie.

Wniosek Mieszkańców nr II:
Wnosimy o odpowiednie kosztorysowanie i zabezpieczenia w budżecie na rok kolejny wymaganych funduszy
na wykonanie zatoki dla autobusów szkolnych w Mędłowie w pierwszym kwartale roku 2018.

6.
W piśmie z dnia 21 września 2017 roku nie określono terminowo możliwości budowy świetlicy wiejskiej w
Mędłowie.
Nie wspomina Pan o ujęciu tej inwestycji w roku budżetowym 2018.
Po zapoznaniu się z Uchwałą Rady nr XXXVI/232/17 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Żórawina na lata 2017 – 2021 z przykrością zauważamy, że wspomniana świetlica nie
została w żaden sposób ujęta w harmonogramie przedsięwzięć na najbliższe cztery lata.
Co więcej nie znalazła się tam żadna inwestycja dotycząca wsi Mędłów.

Wniosek Mieszkańców nr III:
Wnioskujemy o włączenie budowy świetlicy w Mędłowie do programu inwestycyjnego i budżetowego na rok
2018. Prośbę uzasadniamy brakiem na terenie wsi jakiejkolwiek infrastruktury tego typu, umożliwiającej
rozwój aktywności mieszkańców w zakresie integracji, kultury oraz edukacji czy nawet organizacji zebrania
wiejskiego.

Mając na uwadze misję Rozwoju Gminy Żórawina, której:
Celem jest stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom i przyjezdnym poprzez zrównoważony rozwój i oraz
rozbudowę infrastruktury we współpracy władz samorządowych, lokalnej społeczności oraz partnerów
gospodarczych i społecznych.
wnosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków:
I – zakup i budowa placu zabaw w Mędłowie w roku 2017
II – wykonanie inwestycji : budowa zatoczki dla autobusów szkolnych w Mędłowie
III – włączenie budowy świetlicy w Mędłowie do programu inwestycyjnego i budżetowego na rok 2018.

oraz odpowiedź na zawarte w niniejszym piśmie pytania.

Z poważaniem

Mieszkańcy Wsi Mędłów
(lista wnioskodawców w załączniku)

Do wiadomości:
1)Wójt Gminy Żorawina, adres: ul. Kolejowa 6, 55 – 020 Żórawina
2) Przewodniczący Rady Gminy, adres: al. Niepodległości 15, 55-020 Żórawina
3) a/a

