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Zapytanie radnej 2/05/2021
Zło ż one na sesji w dniu 25 maja 2021r.

Szanowny Panie wójcie,
Zwracam si ę do Pana z zapytaniem o wykonanie chodników i utwardze ń poboczy przy drogach
powiatowych na terenie so łectwa Kluczkowo. Wielokrotnie zg łaszałam Panu konieczno ść
budowy chodników w celu zapewnienia mieszka ń com bezpiecze ń stwa. So łectwo w ramach
funduszu sołeckiego od lat zakupowa ło kostkę brukow ą na budow ę chodników na terenie
Kluczkowa. Cz ęść materia ł u zosta ła wykorzystana, na dzie ń dzisiejszy dysponujemy kostk ą
brukową w wielko ści ok 230m2. Cz ęść funduszu sołeckiego na 2021 rok chcieli śmy przeznaczy ć
na wykonanie chodnika z posiadanego materia łu. Tu spotkali ś my si ę z odmow ą ze strony Pana
wójta.
W lutym 2021r. skierowa łam do Pana pismo, w którym prosz ę o wsparcie w
zapewnieniu bezpiecze ń stwa mieszka ń com i zgod ę na wykorzystanie ś rodków funduszu
sołeckiego na budowę chodnika. Oczywi ście zgody takowej nie otrzyma łam ze wzgl ędu na brak
mo ż liwo ś ci ponoszenia wydatków z funduszu so łeckiego na drogi powiatowe. Zgadza si ę— nie
ma takiej mo ż liwo ści. Pragn ę jednak zauwa żyć, ż e taką mo ż liwo ść dopu ś ci ł Pan w innych
miejscowo ściach, np. w Niemierzynie.
Zapytałam równie ż o plany zawarcia porozumienia z Powiatowym Zarz ądem Dróg w
Świdwinie celem budowy tych chodników —zwróci ł mi Pan uwag ę, ż e porozumienia zawiera
si ę z JST „ nie ma wi ęc mo ż liwo ści zawarcia go z PZD w Świdwinie. Oczywi ście - mój b łą d,
zwyczajna pomył ka w tre ści zapytania. W odpowiedzi na moje pismo poinformowa ł pan
równie ż , ż e Powiatowy Zarz ąd Dróg nie planuje na 2021 rok ż adnych inwestycji ze wzgl ędu na
zaanga żowanie ś rodków w inny projekt. Z projektów uchwa ł na dzisiejsza sesj ę wynika, ż e
takowe Pan zawar ł - nie zawiera ono jednak chodników na terenie Kluczkowa.
Zgadzam si ę , że fundusz sołecki, jak wszystkie wydatki gminy, musi by ć wydatkowany
zgodnie z przepisami prawa. Dlatego zauwa ż am, ż e wydatki na u łożenie materia ł u
posiadanego przez sołectwo mog ą być poniesione z innych ś rodków bud ż etowych. Dokładnie
na takich samych zasadach, jak czyni Pan to w innych miejscowo ściach. Zgodnie ze swoimi
zapowiedziami i obietnicami, że materia ł zakupiony z funduszu so łeckiego w latach ubiegłych
zostanie u łoż ony w ramach bud ż etu gminy w kwietniu br. Na stronach internetowych urz ę du
opublikowane zosta ło zapytanie ofertowe dla zamówienia pn. „Budowa oraz remont
chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Świdwin". Zapytane dotyczy remontu b ą d ź
budowy chodników i utwardzenia terenu na terenie miejscowo ści: Łą kowo, Osowo, Lekowo,

Niemierzyno. W ramach zadania wykorzystany ma być materia ł złożony na terenie tych
miejscowo ści. Kluczkowa oczywi ście nie ma w tym wykazie zada ń . Jaki jest tego powód?
Z wypowiedzi Pana Sebastiana Basiejko oraz zastę pcy wójta Pana Tomasza Waszczyka
wynika, ż e materia ł (kostka brukowa) zlokalizowana na terenie Kluczkowa nie jest kostk ą
zakupion ą przez gmin ę, wi ęc nie b ę dzie brana pod uwagę w zlecanych pracach. Poddaj ą
Panowie pod w ątpliwo ść pochodzenie tego materia łu. Tu wi ęc nasuwa si ę pytanie o
wiarygodno ść urz ę du gminy Świdwin i jako ść prowadzonej dokumentacji. Jakim sposobem
materia ł budowlany kupowany przez lata w ramach funduszu so ł eckiego Kluczkowa nie
widnieje w dokumentacji urz ę du gminy?
Pozwol ę sobie przypomnie ć Panu, Panie wójcie, podpisywane przez Pana - wi ę c
mniemam, ż e prawdziwe - informacje dotycz ące materia łu budowlanego zakupionego przez
poszczególne sołectwa w ramach funduszu so łeckiego. Zapytanie w sprawie kostki
chodnikowej zakupionej Z Funduszu so łeckiego przez poszczególne sołectwa skierowa ła do
Pana radna Bo ż ena Wieczorek w dniu 4 wrze śnia 2020 roku. Radna wieczorek zapyta ła m.in.
od kiedy sołectwa kupuj ą kostkę chodnikową, ile poszczególne sołectwa zakupi ły kostki
chodnikowej z funduszu so łeckiego i na jak ą kwot ę, w którym roku kostka zosta ła ułoż ona w
podziale na sołectwa i ile kostki pozosta ło jeszcze do u ło ż enia w podziale na so łectwa?
Odpowiedzi na zawarte w pi ś mie pytania udzieli ł Pan w dwóch cz ęściach: 21 wrze ś nia
2020r. i 22 wrze ś nia 2020r. Z w/w odpowiedzi wynika, ż e:
• Sołectwa rozpocz ęły zakup kostki w 2015 roku
• Kluczkowo zakupi ło kostk ę w ilo ści 434,8m2 na kwot ę 11484,76z1
• W Kluczkowie układano kostk ę w latach: 2015, 2016 i 2018
• W Kluczkowie pozosta ło do położ enia ok 234m2 kostki (26 palet)

Panie wójcie, które informacje s ą prawdziwe? Je ś li na pytanie radnej
Wieczorek o ilość kostki zakupionej z funduszu sołeckiego i pozosta łej do
ułożenia w sołectwach odpowiada Pan, że w Kluczkowie kostki z funduszu
sołeckiego pozostało ok 234m2, to dlaczego w 2021 roku pa ń scy pracownicy
twierdzą, że ta kostka nie jest kostk ą gminn ą, a Pan tej kostki i prac zwi ązanych
z jej u łożeniem nie zawiera w opublikowanych zapytaniu ofertowym?
Proszę odpowiedzieć, czym ró żni się Kł uczkowo od pozosta łych sołectw
w gminie? Dlaczego nie mo żemy być traktowani na równi z innymi
mieszka ń cami gminy?

W za łą czeniu do zapytania przedk ładam kserokopie zapytania radnej Bo żeny Wieczorek oraz Pana
odpowiedzi.
Z powa żaniem
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Do Kazimierza Lechockiego
Wójta Gminy Świdwin

Na mocy Ustawy o Samorz ą dzie Gminnym Art. 24, ust.5 oraz 6 prosz ę o udzielenie
informacji o wielko ści zakupionej z Funduszy So łeckich kostki chodnikowej na u ło żenie
chodników w Gminie Świdwin:
1.

Od którego roku so łectwa rozpocz ęły zakupy kostki chodnikowej, któr ą układa ła ekipa
pracowników gminnych;

2.

Ile poszczególne so łectwa i zakupi ły kostki chodnikowej z Funduszu so łeckiego i na jak ą
kwotę ;

3.

W którym roku kostka zosta ła u ło żona w podziale na so łectwa;

4.

Ile kostki pozosta ło jeszcze cł o uło żenia w podziale na so łectwa,

S. Jaki jest roczny koszt Gminy zwi ą zany utrzymaniem ekipy pracowników gminnych;
6. Na jaką kwotę Gmina zrobiła dodatkowe zakupy w celu u ło żenia chodników w podziale
na poszczególne so łectwa ( piasek, podsypka, dodatkowe materia ły, maszyny i
urzą dzenia)

Z Powa żaniem
Bożena Wieczorek
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Odpowiadaj ąc na zapytanie złożone w dniu 4 wrześ nia 2020r. do
Przewodnicz ącej Rady (data wpływu z Biura Rady do Wójta Gminy Świdwin 7
wrześ nia 2020r.) w sprawie kostki chodnikowej zakupionej z Funduszu So łeckiego
informuj ę , co następuje:

Ad. 1.
Sołectwa rozpoczęły zakup kostki chodnikowej w 2015r.

Ad. 2. Ile poszczególne so łectwa zakupiły kostki chodnikowej i na jak ą kwotę
LLP
1. Bełtno

„

Sołectwo

-- —__Ilośc(rn2)"

-

Kwota
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zł)

279,50

7701,65
3161,10

2.

Berkanowo

110,00

3.

Bierzwnica

1362,40 li

3806334

4.
5.

Bystrzyna
.................
Cieszeniewo

678,00,

18826,38

6.

Cieszyno
434,80

11 484,76

7"
8.

Krosino

539,20

16 674,13

9.

Lekowo

751,50

20 769,78

10. i Łąkowo

262,40

11. i Niemierzyno

697,00

20939,52

14,00

396,06

287,00

7576,80

ijoparzno
r13 Smardzko
14. Stary Przybysław

.
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Ad. 3. W którym roku kostka zosta ła ułożona w podziale na sołectwa
Sołectwo

Rok ułożenia

1.

Bełtno

2016, 2018

2.
3.

Berkanowo

12018

Bierzwnica

j2016, 2019

4.

Bystrzyna

5.

Cieszeniewo

2016, 2017, 2020

6.

Cieszyno______

2015

7.

Kluczkowo

2015,2016,2018

8.

Krosino

2016, 2017

9.

Lekowo

2016, 2019

10. Łąkowo

2016, 2019

11. Niemierzyno

201 7

12. Oparzno________

2017

13. Smardzko

2018, 2020

14. Stary Przybysław

2017

J2017

Ad. 4. Ile kostki pozostało do ułożenia w podziale na sołectwa.

Na to pytanie odpowiemy w pó źniejszym terminie.

Ad. 5. Jaki jest roczny koszt Gminy zwi ązany z utrzymaniem ekipy pracowników
gminnych
W roku 2019 łączny koszt utrzymania „ekipy" pracowników wyniósł około
75 276.47 zł .

Ad. 6. Na jak ą kwotę Gmina zrobiła dodatkowe zakupy w celu ułożenia chodników w
podziale na poszczególne so łectwa (piasek, podsypka, dodatkowe materia ły,
maszyny i urządzenia)
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VBełtno

2.

Berkanowo

3.

Bierzwnica

Sołectwo

Kwota (w zł)

9698,55

L
I

5329,01
26738,17

4.

Bystrzyna

6999,00

5.

Cieszeniewo

22 813,03

6.

Cieszyno

23418,59

7.

Kluczkowo

13 316,00

8.

Krosino

9099,94

9,

Lekowo

16 560,22

10.

Łąkowo

14 275,77

11. Niemierzyno

13 832,58

12. Oparzno

I 193,10

13. Smardzko

5742,87

14. Stary Przybysław

Do vwadomości:
1) Pi"zewodnicząca Rady Gminy
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Dotyczy: ci ąg dalszy na zapytanie w sprawie kostki chodnikowej zakupionej
Funduszu Sołeckiego.

Ad.4. Ile kostki pozosta ło do ułożenia w podziale na sołectwa.

Sołectwo

Kluczkowo

Ilość materia łu
-

26 palet kostkh(ok. 234 rn2

Krosino

15palet(ok.135m 2

Bierzwriica

44,97m

_Niemierzyno
Łą owo

)

)

319 rn2
11 palet (ok. 99 m 2

)

Cieszeniewo

3 palety (ok.27m2

Lekowo

100obrzeży,19 workówcementu

)

1500 zł namateriał

