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Nabory wniosków już wiosną tego roku!!!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Puszcza Kozienicka”
informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 w następujących
zakresach tematycznych:
• Podejmowanie działalności
gospodarczej / premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób fizycznych ubezpieczonych w ZUS w wysokości
50 000,00 zł. – limit środków
zaplanowanych w naborze: 150
000,00 zł
• Rozwój działalności gospodarczej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych (kosztów
netto) dla firm z obszaru gmin –
członków LGD „Puszcza Kozienicka” – limit środków zaplanowanych w naborze: 941 106,00 zł.
• Rozwój ogólnodostępnej i

n Irena Barbara Bielawska.
Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza
Kozienicka
niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63
% kosztów kwalifikowanych w

przypadku jednostek sektora finansów publicznych (np. gmin)
i do poziomu 100 % kosztów
kwalifikowanych – w przypadku
pozostałych podmiotów – limit
środków zaplanowanych w naborze: 108 097,00 zł.
• Budowa lub przebudowa
publicznych dróg gminnych lub
powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są
świadczone usługi społeczne,
zdrowotne,
opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla
ludności lokalnej z siecią dróg
publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych
obiektów / wsparcie w formie
refundacji do poziomu 63,63
% kosztów kwalifikowanych wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych – 400
000,00 zł.
I. Termin składania wniosków:
• Podejmowanie działalności
gospodarczej – proponowany
termin naboru:
od 26.03.2018 r. do 12.04.2018

do godziny 16.00.
• Rozwijanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru:
od 26.03.2018 r. do 12.04.2018
do godziny 16.00.
• Rozwój ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej – proponowany termin naboru:
od 26.03.2018 r. do 12.04.2018
do godziny 16.00.
• Budowa lub przebudowa
publicznych dróg gminnych lub
powiatowych–
proponowany
termin naboru: od 26.03.2018 r.
do 12.04.2018 do godziny 16.00.
II.
Formularze
wniosków
wraz z opisem procedury naboru i wyboru operacji, kryteria oceny projektów dostępne
są już na stronie internetowej
LGD: www.lgdkozienice.pl.
III. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z niezbędnymi za-

łącznikami należy składać w biurze
LGD ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach. O terminie złożenia wniosku
decyduje data wpływu do biura
LGD „Puszcza Kozienicka”.
LGD „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i
pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura
LGD. Biuro LGD czynne jest od
poniedziałku do piątku w godz.
9.00–17.00, telefon (48) 366
18 99, tel. kom. 793 864 252
email: biuro@lgdkozienice.pl.
Irena Bielawska
Kierownik Biura Projektu

OKO na Pionki

Jeszcze sauna czy już Bizancjum?
P

rzy budowie pawilonu na stadionie miejskim w Pionkach, zaczynają wychodzić coraz to nowe fakty, i nie
widać końca wydatkowania tam publicznych pieniędzy.
Koszty tego pawilonu od początku budowy przekroczyły
już kwotę sześciu milionów złotych. Około półtora miliona złotych, nie jest jeszcze rozliczone z drugim wykonawcą
za różne przeróbki tej budowie.

W czerwcu 2017 roku Starostwo Powiatowe w Radomiu
wydało zgodę na użytkowanie
obiektu na stadionie miejskim.
Okazało się jednak, że dopuszczenie to uwarunkowane było
jednoznacznym zapisem, o konieczności wyposażenia obiektu
o ujęte w pozwoleniu saunaria i
inne elementy wyposażenia, w
terminie do października 2017
roku. W międzyczasie obiekt został częściowo zagospodarowany,
poprzez oddanie do użytkowania
klubowi PROCH. Przeniesiony
został tam, działający wcześniej
w Miejskim Ośrodku Kultury,
prywatny fitness klub. Siłownia
została wyposażona w sprzęt z
dofinansowaniem zewnętrznym,
lecz trudno powiedzieć na jakich
warunkach. Podczas lutowej sesji rady miasta, radni usiłowali
dowiedzieć się jakie są koszty
funkcjonowania tego obiektu,
kto prowadzi tam działalność i
na jakich zasadach. Odpowiedzi
jednak nie uzyskali
Jeszcze poważniejsza sprawa
to saunarium. Nie spełnione zostały zalecenia dotyczące warunków dopuszczenia do użytkowania i praktycznie od października
ubiegłego roku obiekt powinien

być zamknięty. W temacie sfinansowania wyposażenia saunarium z odnową biologiczną
burmistrz Zawodnik informował
radnych bardzo zdawkowo, że
inwestycja ta zostanie sfinansowana przez prywatnego przedsiębiorcę z pozyskaniem środków
zewnętrznych. – Rada była zbywana, wprowadzana w totalny
stan nieświadomości, określił
tą sytuację przewodniczący rady
miasta. Szkoda, że dopiero pod
koniec kadencji doszedł do takiego wniosku. Okazało się jednak,
że do sfinalizowania takiej umowy ostatecznie nie doszło mimo
że od czerwca upłynęło wiele
miesięcy. Prywatny inwestor,
mimo przyznania środków w ramach projektu z LGD w Zwoleniu, zrezygnował z tego przedsięwzięcia. Po przemyśleniu sprawy
stwierdził, że nie będzie to opłacalne i jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, nie podpisał stosownej umowy o dofinansowanie
z Urzędem marszałkowskim.
Na dzisiaj żadnego prywatnego
inwestora nie ma, a miasto ma
dylemat.
Gdzie zatem pozyskać następne setki tysięcy złotych, aby

dokończyć ten obiekt, według
zaplonowanych wizji burmistrza
Zawodnika? Budżet miasta jest
obecnie w głębokim deficycie,
na kwotę pięciu milionów dwustu tysięcy złotych. Wątpliwe
są też dochody ze sprzedaży
majątku zapisane w budżecie
na ponad 4 miliony złotych.
Co było można sprzedać z
majątku gminy, to już zostało
praktycznie sprzedane na kwotę
ponad 12 milionów 300 tysięcy
zł, przez ostatnie trzy lata. Kolejne wystąpienie do radnych,
o następne setki tysięcy, mogą
spotkać się z oporem, bo przecież za kilka miesięcy wybory i
radni mogą się w końcu obudzić,
oraz oburzyć tą nonszalancją wydatkowania publicznych pieniędzy. W tej trudnej sytuacji, jak
zwykle pojawia się sprawdzona
metoda utopienia kosztów, niczym koło ratunkowe w postaci
Spółki, Przedsiębiorstwa- Wodno- Kanalizacyjno -Ciepłowni-

czego. Przypomnieć należy, że
jest to spółka w stu procentach
miejska, mająca za zadanie zabezpieczyć miastu, podstawowe media. Każda złotówka tam
wpływająca pochodzi od mieszkańców, czy firm lokalnych korzystających z tych mediów. Każda nieprawidłowo wydana tam
złotówka obciąża w końcowym
rozliczaniu mieszkańców.
Nie pierwszy raz, w Spółce
P.W.K,C, „topione” były, niczym
w basenie, koszty związane z działalnością stricte Urzędu Miasta,
a które to z różnych powodów,
pan burmistrz nie przedstawiał
radnym do akceptacji. Można
podać tu szereg przykładów pokrywania przez spółkę kosztów z
dziedziny inwestycji, nawet przy
tej budowie. Ale także wydawaną
propagandową gazetkę Wieści z
Ratusza, sponsorowała Spółka,
nie wspominając już o znacznym
udziale w sponsoringu zakupu
insygniów władzy dla burmi-

strza, czyli złotych łańcuchów.
I to się wszystko nazywa promocją Spółki. Czy Spółka musi się
promować, aby mieszkańcy nie
poszli po zakup wody czy ciepła
do innej konkurencyjnej firmy,
której w mieście nie ma.
Prezes PWKC zobowiązał się
do sfinansowania w pawilonie
stadionowym, trzech rodzajów
saun, pokoju relaksu, groty lodowej, natrysku wrażeń, basenu z
chłodzącą wodą, wanny z hydromasażem. Szacowany koszt inwestycji wyniesie minimum 500
tysięcy złotych. No cóż, „natrysk
wrażeń” będziemy mieli bez udawania się na stadion, gdy za parę
miesięcy będą kolejne podwyżki cen wody lub ciepła. Przecież
bilans Spółki musi się zamknąć.
Także kosztem tego przybytku
nie będą na mieście zrealizowane
bardziej potrzebne dla mieszkańców inwestycje jak kanalizacje sanitarne czy deszczowe.
Oko z Pioek

