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  B U R M I S T R Z 
MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ                                 

Gołańcz, 10.09.2019 

ZPr.0003.1.2019.MC 

 

 

 

Klub Radnych Lepsze Jutro w składzie:  

Agnieszka Okuniewska 

Anna Piotrowska  

Agata Serwin 

        

 

W związku z interpelacją z dnia 29.08.2019 dotyczącą pozyskiwania funduszy udzielam 

odpowiedzi na pytania w niej zawarte.  
 

Pytanie nr 1: Ilu pracowników urzędu jest przeszkolonych do pozyskiwania funduszy                      

z Unii Europejskiej? 

Odpowiedź 

Obecnie w urzędzie pracuje dwóch pracowników przeszkolonych w temacie funduszy 

europejskich, tj.: 

- Mieczysław Durski – Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, 

- Monika Cytlak – Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Gruntami.  
 

Pytanie nr 2: Jakie i ile zostało napisanych projektów, dzięki którym pozyskano 

fundusze? 

Odpowiedź 

Ze względu na nie podanie w treści interpelacji z jakiego okresu mają pochodzić dane dotyczące 

pozyskiwania funduszy a jednocześnie prośba dotyczy udzielenia szczegółowej informacji                      

w tej kwestii, w odpowiedzi posłużono się dwoma ostatnimi okresami finasowania, tj. obecnym 

na lata 2014-2020 oraz poprzednim na lata 2007-2013.  

W wyżej określonym okresie złożono ponad 100 projektów które uzyskały dofinansowanie,                 

w tym około 40 na środki unijne oraz ponad 60 na środki krajowe. Do najważniejszych należą: 

- Zakup urządzenia do odwadniana osadów ściekowych  na oczyszczalni ścieków w Gołańczy,  

- Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców Gołańczy, w tym poprzez budowę 

chodników w centrum miejscowości, 
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- Modernizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Smogulcu, 

- Bezpieczna przystań, 

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo, 

- Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców i poprawa życia mieszkańców poprzez 

remont świetlic wiejskich w Gołańczy, Krzyżankach i Panigrodzu, 

- Budowa świetlicy wiejskiej w Czerlinie, 

- Budowa kanalizacji sanitarnej Buszewo-Czesławice, 

- Poprawa jakości życia oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprzez remont świetlic 

wiejskich w Panigrodzu, Czeszewie, Grabowie, Gręzinach i Rybowie, 

- Budowa parkingu przy ul. dr P. Kowalika w Gołańczy,  

- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Buszewo, 

- Przebudowa chodnika we wsi Czesławice, 

- Przebudowa chodnika we wsi Smogulec, 

- Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Gołańcz, 

- Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług 

publicznych, 

- Budowa parkingu z chodnikami oraz elementami małej architektury w miejscu o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscowości Gołańcz, 

- Zagospodarowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Gołańczy poprzez utworzenie 

siłowni napowietrznej, 

- Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii 

kolejowej nr 356 - Miasto i Gmina Gołańcz, 

- Wspólnota - Społeczeństwo. Rewitalizacja Gminy Gołańcz, 

- Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna, 

- Uczeń na piątkę z plusem, 

- Chodnik przy zamku – II etap, 

- Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy, 

- Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie, 

- Pobudzenie aktywności mieszkańców wsi Czerlin poprzez zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej na boisko do siatkówki i piłki nożnej, 

- Doposażenie placu zabaw we wsi Czesławice, 

- Adaptacja kompleksu rekreacyjnego we wsi Czeszewo poprzez utwardzenie części terenu, 

- Modernizacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Smogulcu, 
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- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Potulinie, 

- Twój czas - Program usług zdrowotnych i społecznych dla niesamodzielnych osób starszych, 

- Cykl wydarzeń środowiskowych w gminie Gołańcz, 

- Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkół                               

z obszarów wiejskich w gminie Gołańcz, 

- Doposażenie szkół w komputery i oprogramowanie, 

- Cykl imprez Sezon na kulturę 2012, 

- Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa 

Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap IV, 

- Poprawa małej retencji wód poprzez oczyszczenie stawu, przebudowa miejsc rekreacji 

służących do użytku publicznego – Morakowo, 

- Utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego we wsi Potulin, 

- Remont nawierzchni przed świetlicą wiejską w Gręzinach wraz z wyposażeniem,  

- Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Czeszewo, 

- Świetlica wiejska zapleczem technicznym azylu mieszkańców Laskownicy Małej, ośrodkiem 

życia społeczno-kulturalno-sportowego, 

- Poprawa małej retencji wód poprzez oczyszczenie stawu, przebudowa miejsc rekreacji 

służących do użytku publicznego – Morakowo,  

- Remont placu integracyjnego przy świetlicy wiejskiej w Panigrodzu, 

- Suchą nogą do świetlicy gdy za oknem słota – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy 

świetlicy wiejskiej w Krzyżankach, 

- Dofinansowanie do dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 10 wniosków, 

- Budowa boiska Orlik, 

- Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kujawkach, 

- Adaptacja kompleksu rekreacyjnego i rewitalizacja części zielonej w Czeszewie, 

- Remont dachu i murów – zamek w Gołańczy, 

- Rekultywacja Boiska w Rybowie,  

- Grabowo - czyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu wokół, 

- Remont budynku na stadionie w Gołańczy, 

- Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu,  

- Aktywna Tablica, 

- Doposażenie gabinetu lekarskiego w SP Gołańcz, 

- Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przestrzeni wsi, 
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- Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Laskownicy Wielkiej, 

- Przebudowa ul. Sportowej od skrzyżowania do firmy Nowbud w miejscowości Gołańcz – IV 

etap, 

- Niepodległa – program wieloletni w zakresie edukacji patriotycznej o obywatelskiej dzieci                   

i młodzieży, 

- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
 

Pytanie nr 3: Z jakich funduszy poszczególnych ministerstw urząd gminy Gołańcz 

korzystał? 

Odpowiedź 

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Program Operacyjny „Rybactwo 

i Morze”,  

- Ministerstwo Zdrowia – finansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej                          

w szkołach,  

- Ministerstwo Edukacji Narodowej – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, Niepodległa – program wieloletni w zakresie edukacji 

patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, Wyprawka szkolna, Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa, 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program modernizacji infrastruktury sportowej, Program 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - 

Otwarte Strefy Aktywności, Moje Boisko – Orlik, 

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program Dziedzictwo Kulturowe,  

- Ministerstwo Infrastruktury – Fundusz Dróg Samorządowych,  

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

- Ministerstwo Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) - 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Pomoc 

Techniczna 2014-2020. 

Pragnę zauważyć, że jednym z najważniejszych programów unijnych na terenie wielkopolski 

jest obecnie WRPO 2014-2020, jeden z 16 regionalnych programów operacyjnych 

zarządzanych przez samorządy wojewódzkie bez udziału struktur rządowych.  
 

Pytanie nr 4: Jakie kwoty i na jakie działania udało się otrzymać? 

Odpowiedź 

W latach 2007-2019 pozyskano ponad 22 mln zł z czego 57% stanowią środki unijne natomiast 

43% to środki krajowe samorządowe, rządowe i inne. Środki pozyskano na następujące 

działania: 
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- z zakresu zagospodarowania i odbioru ścieków (budowa kanalizacji, zakup urządzeń) –                    

2,14 mln zł, 

- z zakresu odnowy wsi i zagospodarowania przestrzeni publicznej (budowa, remonty                                 

i wyposażenie świetlic wiejskich, siłownie zewnętrzne, stawy, boiska sportowe, place zabaw, 

program rewitalizacji) – 2,19 mln zł, 

- z zakresu dróg, chodników i parkingów – 2,75 mln zł, 

- z zakresu inwestowania w kapitał ludzki (szkolenia dla bezrobotnych i urzędników) –                          

1,45 mln zł, 

- z zakresu oświaty (infrastruktura i wyposażenie szkół, pomoce dydaktyczne, zajęcia 

dodatkowe) – 8,16 mln zł, 

- z zakresu pomocy społecznej (programy pomocowe dla mieszkańców objętych pomocą 

społeczną) – 1,65 mln zł, 

- z zakresu bezpieczeństwa (różne wyposażenie OSP) – 1,94 mln zł, 

- z zakresu obiektów sportowych (remont budynku na stadionie, budowa Orlika) – 1,32 zł, 

- z zakresu kultury i zabytków (wydarzenia kulturalne, remont zamku) – 0,4 mln zł, 
 

Pytanie nr 5: Dlaczego i co wg Pana Burmistrza kosztuje 100 tys., aby skorzystać ze 

wsparcia na utylizację azbestu z Ministerstwa Ochrony Środowiska. Posługujemy się tą 

kwotą ponieważ to Pan Burmistrz na sesji majowej ją wymienił? 

Odpowiedź 

Na sesji majowej, w odpowiedzi na pytanie radnej Okuniewskiej o dofinansowanie na 

utylizację azbestu przedstawiono zasady ogłoszonego w tym okresie konkursu WRPO 

Poddziałanie 4.2.2 „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”. Do 

wniosku wymagane było studium wykonalności, aktualna inwentaryzacja azbestu niezbędna 

do opracowania studium i uzasadnienia realizacji projektu, których łączny koszt może sięgnąć                    

50 tys. zł. Dodatkowo  podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym, czyli pokrywa go 

gmina natomiast właściciel nieruchomości, na terenie której wykonywany będzie demontaż 

azbestu zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie                                              

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:  

 zgody organu budowlanego zezwalającej na wykonanie robót budowlanych z zakresu 

demontażu wyrobów zawierających azbest;  

 opinii ornitologicznej;  

 pozostałych dokumentów, postanowień lub decyzji administracyjnych, niewymienionych 

powyżej, niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia (na przykład pozwolenie konserwatora 

zabytków).  

Wiąże się to z kolejnymi kosztami po stronie gminy, ale również po stronie mieszkańców. 

Dofinansowanie w ramach konkursu wypłacane jest jako refundacja poniesionych kosztów co 

oznacza zabezpieczenie środków własnych na całość inwestycji. Przy kwocie dofinansowania 

100 tys. zł, wartość wkładu  własnego  i  kosztów  podatku VAT to kwota  40 tys. zł.  Wartość  
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całego projektu wyniesie więc około 200 tys. zł i taka wartość padła w odpowiedzi na pytanie. 

Dodatkowo przeanalizowano punktację w konkursie i na tej podstawie możliwość uzyskania 

minimalnej wymaganej punktacji okazała się wątpliwa. Przystąpienie do konkursu z dużym 

prawdopodobieństwem generowałoby więcej kosztów niż korzyści. 

We wrześniu odbędzie się konferencja pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 

do roku 2032” poruszająca temat dofinansowań tych działań, ale również problemów 

związanych z usuwaniem azbestu według Najwyższej Izby Kontroli. Tylko pełna wiedza                

w tym zakresie pozwoli nam wybrać najkorzystniejsze dla gminy i mieszkańców rozwiązania. 

 

Podsumowując odpowiedź na interpelację podkreślam, że stwierdzenie radnych z Klubu 

Lepsze Jutro o „braku pozyskiwania funduszy” przez gminę nie ma nic wspólnego z faktami. 

Fakty zostały przedstawione w powyższej analizie. Fakty to ponad 22 mln zł pozyskanych 

funduszy, ponad 100 zrealizowanych projektów i współpraca z różnymi ministerstwami, 

samorządami i instytucjami. Zaniepokojenie natomiast może budzić brak wiedzy w zakresie 

pozyskiwania środków zewnętrznych wśród członkiń Klubu Radnych Lepsze Jutro. Na terenie 

gminy wisi kilkadziesiąt dużych tablic informujących o dofinansowaniach unijnych                                      

i krajowych, informacje o dofinansowaniach publikowane są na stronie gminy, w Gołanieckim 

Informatorze Samorządowym ECHO i każdorazowo wprowadzane są do budżetu gminy. 

Insynuacje o braku pozyskiwania funduszy przez gminę są nieprawdziwe i krzywdzące dla 

wszystkich osób zaangażowanych w niełatwą pracę nad pozyskaniem, realizacją i rozliczeniem 

projektów dofinansowanych z środków zewnętrznych. Zapewniam, że korzystamy                                          

z wszystkich możliwych źródeł dofinansowania. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że 

nie każdy ogłoszony konkurs czy nabór jest korzystny dla gminy i zdarza się, że koszty 

przygotowania i realizacji projektu mogą przewyższyć korzyści z dofinasowania. Dlatego też 

każda informacja o dofinansowaniu rozpatrywana jest pod tym kątem, a decyzja o złożeniu 

bądź nie złożeniu wniosku o dofinansowanie poparta jest szczegółową analizą kosztów i 

korzyści.  

 

       Z poważaniem 

   /-/  B U R M I S T R Z 
                                                                                                    Miasta i Gminy  
 

         mgr inż. Mieczysław Durski 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

1. Karol Brzeziński – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz 


