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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 przedstawienie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób 

została sfinansowania budowa parkingu przy kaplicy w Zaieziance. 

Stan Faktyczny 

Z informacji posiadanych przez mnie wynika, że budowa parkingu 

przy Kaplicy w Zaieziance została sfinansowana ze środków budżetu 

gminy, a została zlecona bezpośrednio przez Wójta. 

Pragnę dodać, ze parking chcieli wybudować sami mieszkańcy w 

czynie społecznym. Prośba dofinansowania budowy w/w parkingu 

dotyczyła jedynie wsparcia finansowego na materiały budowlane. 

Nadmienię, że mieszkańcy posiadali już kostkę brukową zakupioną 

dzięki środkom finansowym funduszu sołeckiego. 



Wójt odmówił dofinansowania. 

W późniejszym terminie sam podjął decyzje o sfinansowaniu tej 

inwestycji. Prace zostały zakończone w 2011 roku. 

Proszę o wskazanie kto wykonywał te prace na zlecenie gminy i ile 

one kosztowały^ 

W odpowiedzi na interpelację w dniu 27.04.2015 roku Pan Wójt nie 

odpowiedział konkretnie. Prosimy o konkretną odpowiedź ile w/w prace 

kosztowały. Zwracamy uwagę na termin udzielenia odpowiedzi na 

interpelacje, by nie przekraczała ustawowych 30 dni jak było to w tym 

przypadku. 
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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 4 stycznia br. dotyczącą 
parkingu przy kaplicy w Zaieziance niniejszym informuję : 

- kostka brukowa zakupiona była z ówczesnego „ funduszu sołeckiego" Gminy 
z inicjatywy mieszkańców sołectwa, 

- prace wykonane były pracownikami robót publicznych zatrudnionymi 
w urzędzie oraz przy pomocy ZGK Łączna pod nadzorem inspektora Wydz. 
Technicznego Krzysztofa Pastuszki, 

- w piśnie z dnia 27 kwietnia 2015 roku nie podano kosztów w/w robót 
ponieważ z budżetu Gminy nie były na ten cel wydatkowane jakiekolwiek 
środki poza kosztami osobowymi wspomnianych pracowników, 

- powyższe roboty wykonywane były dorywczo, tzw. sposobem gospodarczym 
a przez to w efekcie końcowym mnie sporządzono żadnej dokumentacji 
odbiorczej jak również trudno jest w tym przypadku wymagać jakiejkolwiek 
gwarancji. 


