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Przewodnicząca Rady Gminy Łączna 

Interpelacja 

Na podstawie paragrafu 66 Statutu Gminy Łączna, wnoszę 

interpelację do Wójta Gminy Łączna Pana Romualda 

Kowalińskiego i proszę o informację w sprawie nałożonych korekt 

przez RPO przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Osełków, wynikających z błędów w dokumentacji technicznej kwota 

dofinansowania została zmniejszona o 132 863,00 zł i wyniosła 

ostatecznie 2 484 406,86 zł. 

Stan Faktyczny 

Z informacji posiadanych przez nasz Klub wynika, że budowa 

kanalizacji w miejscowości Osełków w latach 2011-2014 była 

współfinansowana ze środków RPO pozyskanych przy udziale Związku 

Gmin Gór Świętokrzyskich. W sprawozdaniu z działalności ZGGŚ 

umieszczonego na stronie internetov/ej 



http://zQgs.com.pi/sprawozda nie 2011-2014.pdf jest podana informacja 

o zmniejszeniu dofinansowania o kwotę 132 963 pin. Zwracamy uwagę, 

że ta kwota dla Naszej Gminy stanowi bardzo duże uszczuplenie 

budżetu. 

Prosimy o'wskazanie osób odpowiedzialnych za uchybienia, jakie 

to były uchybienia oraz jakie konsekwencje personalne były wyciągnięte 

co do osób odpowiedzialnych za błędy w dokumentacji. Również 

prosimy o informację z jakich środków zostało sfinansowane w/w 

zmniejszenie dotacji. 

Oczekujemy odpowiedzi w/w sprawie zgodnie z $66 punkt 4 Statutu 

Gminy Łączna w określonym terminie. 

Przewodniczący Klubu Radnych 

„Gmina Łączna Nasz Dom" 
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Tomasz Czerwiński 
Radny 
Gminy Łączna 

Informacja w sprawie nałożonych korekt przez RPO przy budowie kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Osełków, wynikającej z błędów w dokumentacji 
technicznej. 

Na wstępie swojej Interpelacji, i n fo rmu je Pan że Klub posiada wiedze ze 
sprawozdania zggs o zmniejszeniu dofinansowania o kwotę 132 963 pin i kwota ta 
stanowi duże uszczuplenie budżetu Naszej Gminy. 
Po pierwsze to nie wiedziałem że Gmina jest tylko waszego klubu, a po drugie to z 
mojej wiedzy wynika że, na kanalizacje w Osełkowie zmniejszone zostało 
dof inansowanie o kwotę 719,00 zł jako koszty niekwalikowane i kwota ta nie stanowi 
dużego uszczuplenia dla budżetu G m i n y Łączna, 

W swoim pytaniu prosi Pan; 
1 - o wskazanie osób odpowiedzialnych za uchybienia w dokumentacji technicznej. 
Pragnę Pana poinformować ze dokumentację techniczną opracowuje projektant, 
który został wybrany zgodnie z obowiązującym prawem. Zatem to on jest 
odpowiedzialny za błędy w dokumentacj i technicznej jeżeli takie uchybienia wystąpią 
podczas realizacji budowy zgodnie z projektem. 
2 - jakie konsekwencje personalne były wyciągnięte co do osób odpowiedzialnych za 
błędy w dokumentacj i . 
Odpowiadam że nie posiadam żadnych kompetencji abym mógł wyciągać 
konsekwencje personalne, ponieważ Projektanci nie są pracownikami Urzędu Gminy. 
3 - z jakich środków zostało sf inansowane zmniejszenie dotacji. 
Zmniejszenie dotacji zostało sf inansowane z budżetu ZGGŚ. 


