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Pani Emilia Krzyzanowska
Radna Rady Gmlny Mierz^cice

W odpowiedzi na Interpeiacj^ ztozonq w dniu 17.06.2020r. informuj^:
1.

W 2019r. zostata udzielona dotacja celowa na wymian^ sled wodoci^gowej dia Gminnego

Zaktadu Gospodarki Wodnej 1 Komunalnej w Mierz^cicach (zarz^dca sieci wodoci^gowej).
GZGWIK nie wykorzystat udzlelonej dotacji i zwrocit jq w grudniu 2019r. W przyj^tej przez

Rad^ Gmlny Mierz^cice uchwale budzetowej na 2020r. nie sg zabezpieczone srodkl na
modernizacjQ sled wodod^gowej.

2. Gmlna Mierz^dce otrzymala na budow^ sail gimnastycznej w Przeczycach dofinansowanle ze
^rodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska
w wysokoki 330.000,OOzt. Po podpisaniu umowy o dofinansowanle zostai ogtoszony przetarg
na realizacjQ zadania pn. „Budowa sail gimnastycznej przy Szkole PodstawoweJ
w Przeczycach". W ramach ninlejszego post^powanla przetargowego ztozone zostaty dwie
oferty. NIestety najkorzystnlejsza oferta Wykonawcy zostata odrzucona na mocy art. 89 ust.

1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowlen Publlcznych (w wyniku weryflkacjl
dokumentacjl stwierdzono, ze Wykonawca nie spetniat warunkow udzlatu w post^powaniu).
Druga oferta znacznie przekraczata kwot^ zabezpieczonq w budzecle na reallzac]^ tego
zadania, w zwl^zku z tym post^powanie przetargowe zostato uniewaznione. W dniu 10
czerwca 2020r. zostat ogtoszony po raz kolejny przetarg na reallzacj? zadania. Obecnie trwa
badanle I ocena ofert ztozonych w ramach post^powanla przetargowego. Przypomlnam, ze
reatlzacja zadah Inwestycyjnych odbywa sl^ zgodnle z ustawq z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamowlen Publlcznych oraz przy uwzglQdnleniu okredonych llmltow do zaclqgnlQcIa

zobowlqzah flnansowych tj. do kwoty przeznaczonej w budzecle gmlny na ten cel.
Jednoczesnie Informuj^, ze nie byto okreslonego terminu realizacjl zadania na „plerwszq
potowQ roku". Zadanle planowane jest do zreallzowania w 2020r.
3. Warunklem ztozenia wnlosku o umorzenle pozyczkl z WFO^IGW w Katowlcach jest

posiadanie dokumentacjl projektowej reallzowanego zadania oraz prawomocnej Decyzji
pozwolenia na budow^. W zwiqzku z zaistnlatg sytuacjq epidemlcznq w kraju wydtuzenlu
ulegty termlny dotyczqce opracowania dokumentacjl projektowej na budow^ kanaiizacjl
sanltarnej w cz^sd sotectw Mlerz^dce II 1 Przeczyce (do dnia 31.08.2020r.). Kolejnym
warunklem ztozenia wnlosku o umorzenle jest sptata co najmnlej 50% wykorzystanej

pozyczkl, przy czym wczesnlejsza sptata nie upowaznia do wyst^plenla z wnloskiem
0 umorzenle. Gmlna dokonata juz sptaty 55% pozyczkl na budow^ kanaiizacjl oraz budow^

oczyszczaini sclekow. W przypadku pozyczkl na budowQ oczyszczainl sciekow Gmlna
dokonata wczesnlejszej sptaty, co nie upowaznia do ztozenia wnlosku o umorzenle. Zgodnle
z harmonogramem,termin 50% sptat przypada na 2021r.

W zwiqzku z powyzszym Gmina nie ma obecnie kompletu dokumentow umozllwlajqcych
ztozente wniosku o umorzenie pozyczki zaci^gni^tej na budow^ kanalizacji. Natomiast
w przypadku pozyczki zaci^gni^tej na budow^ oczyszczaini kiekow nie upfyn^t jeszcze
okreslony wyzej termin splat.

4. Realizacja budzetu, w tym splata zadluzenia odbywa si^ w oparciu o uchwat^ budzetow^.
Corocznie dokonywana jest splata zadluzenia do wysoko^ci kwoty Rozchodow planowanych
w uchwale budzetowej. W swojej informacji skierowanej do mieszkahcow okreslilem
planowany stan zadluzenia w kwocie 5.791.131zl, ktory uwzglQdnial umorzenie pozyczki

zaci^gniQtej w 2013r. na budow^ kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczaini sciekow. Zgodnie
z obowi^zuj^cymi „Zasadami udzielania -dofinansowania ze srodkbw WFO^IGW w
Katowicach" (z kwietnia 2020r.) umorzenie pozyczki moze byd udzielone do wysokosci 45%
wykorzystanej pozyczki. Aktualnie wysokosc umorzenia zaiezy od rodzaju zadania na ktore
przeznaczona zostanie umorzona kwota pozyczki. Umorzenie pozyczki moze bye udzielone do
wysokosci:

• 45% wykorzystanej pozyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty
w caloki na fizycznq likwidacj^ zrbdia ciepla zasilanego paliwem stalym i zastqpienia
go zrodlem energii odnawialnej;

• 35% wykorzystanej pozyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na
realizacja nowego zadania ekologlcznego.
Przeznaczenie srodkow z umorzenia pozyczki na budowQ kanalizacji umozliwia wnioskowanie
o umorzenie do 35% wykorzystanej pozyczki.
Zakladaj^c przeznaczenie obu pozyczek (kanalizacja i oczyszczalnia klekdw) na nowe zadanie
ekologiczne (mozliwosc umorzenia do 35%), kwota umorzenia wynosi odpowiednio:
- dia pozyczki zaci^gni^tej na budow^ kanalizacji -1.425.000,OOzl
- dia pozyczki zaci^gni^tej na budow^ oczyszczaini kiekow -609.000,00zl.
Umorzenie pozyczki we wskazanej wysokosci zmniejsza kwot^ zadluzenia do 4.981.000,00zl,

jednakze do czasu otrzymania ostatecznej decyzji z WFO^iGW w Katowicach w sprawie umorzenia
nie mozna dokonywad zmian w tym zakresie w budzecie gminy oraz wykazywac potencjalnego
umorzenia w sprawozdaniach.

Podsumowuj^c, wyjasniam iz pomimo stanu pandemii gmina na biezqco realizuje zapianowane na
2020 rok zadania. Zaznaczam, iz wiele zadan jest w trakcie realizacjl, bqdz na ukohczenlu m.in.
budowa boisk wielofunkcyjnych w Boguchwalowicach I Toporowicach, modernizacja ullcy Dworskiej,
Kosciuszki i Kokielnej, rozbudowa i wyposazenie PSZOK, montaz i instalacja OZE. Trwa rownlez
post^powanie przetargowe w sprawie wylonienia Wykonawcy na budow^ sail gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Przeczycach, a takze na odbibr i przekazanie odpadow do unieszkodllwlenia
odpadow zawieraj^cych azbest. Jedynym zadaniem przesuni^tym w czasle jest opracowanle

dokumentacji na budowQ kanalizacji w cz^ki solectw Mierz^cice II i Przeczyce. Spowodowane jest to
tym, iz procedura opracowania dokumentacji i otrzymania pozwolenia na budow^ wymaga uzyskania
zgod wlascicieli nieruchomoki, na ktorych planowany jest przebieg kanalizacji, a z ktorymi obecnie
kontakt jest utrudniony.
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