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Burmistrz Lomianek
Pan Tomasz D^browski
w miejscu
Dotyczy dofinansowania ze srodkow UE zadania inwestycyjnego:
„Budowa ogolnodostepnego boiska do p i l k i siatkowej w solectwie Dziekanow B a j k o w y " .

Szanowny Panie Burmistrzu,
Z ogromnym zdziwieniem, a jednoczesnie niekrytym niepokojem przyjalem brak odpowiedzi Pana na
zadane przezeraniepodczas ostatniej sesji rady miejskiej pytanie na temat realizacji zadania
inwestycyjnego Nr 29/12 „Budowa ogolnodost?pnego boiska do pilki siatkowej w solectwie Dziekanow
Bajkowy".
Przypominam Panu, iz termin skladania wnioskow do LGD „Mi?dzy Wisla^ a Kampinosem" o przyznanie
pomocy w ramach dzialan „Odnowa i rozwoj wsi" mija 04 lutego 2013 r. Niezlozenie w podanym
terminie wniosku oznaczac b?dzie, iz realizacj? wspomnianej inwestycji zamierza Pan sfinansowac ze
srodkow wlasnych gminy (185 tys., miast 55 tys.).
Che? w tym miejscu zaznaczyc, iz osobiscie od listopada zeszlego roku nadzorowalem prace projektowe,
pilnujac, by wszystkie formalnosci zwiazane z 14inwestycjizakonczone zostaly definitywrne z koncem
2012 roku. I tak tez si? stalo. Petna dokumentacja, ktora umozliwilaby ubieganie si? 0 unijne srodki
zostala w Urz?dzie zlozona juz na poczatku grudnia zeszlego roku! Dysponuje Pan od dwoch miesiecy
projektem, kosztorysem oraz zezwoleniem na wykonanie prac. Dysponuje Pan WSZYSTKMI
dokumentami, ktore upowazniajiUrza^d do tego, by ubiegac si? o dofmansowanie (w zala^czeniu wniosek
o zgloszenie robot niewyonagajacych pozwolenia na budow?).
Z informacji, jakie uzyskalem w dniu dzisiejszym (30 stycznia!!!) w Biurze Integracji Europejskiej
Urz?du Miejskiego w Lomiankach wynika, iz przez blisko 2 miesiace nie zrobil Pan kompletnie NIC, by
zadanie to realizowane bylo z wykorzystaniem srodkow zewn?trznych.
Z jednej strony fakt ten cieszy, bo okazuje si?, ze nie jest jednak tak bardzo zle z finansami naszej gminy,
jak si? powszechnie uwaza. Z drugiej jednak strony jest mi najzwyczajniej przykro, bo owa sytuacja
dobitnie wskazuje na przejaw skrajnej niegospodarnosci.
Raz jeszcze apeluj? do Pana, Panie Burmistrzu o zlozenie w terminie do 4 lutego do LGD profesjonalnie przygotowanego, kompletnego wniosku 0 dofmansowanie inwestycji „Budowa
ogolnodost?pnego boiska do pilki siatkowej w solectwie Dziekanow Bajkowy". Zlozenie wniosku, ktory
zapewni naszej Gminie, jak najlepsza^pozycj? dla niniejszego projektu.

Zalacznik:
1. „Wniosek o zgloszenie rob6t niewymagaja^cych pozwolenia na budow?" z dn. 3.12.2012 r.

