Informacja
W związku z pojawiającymi się pytaniami i spekulacjami nt. bieżącej
działalności Miasta i Gminy, Burmistrz Jabłonowa Pomorskiego Przemysław
Górski przedstawia informację na temat stanu budżetu Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie oraz funkcjonowania gminy w zakresie dotyczącym
pozyskiwania środków zewnętrznych i zrealizowanych inwestycji w
bieżącym i poprzednich okresach programowania.
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 października
2015r. osiągnie zadłużenie w wysokości 10 114 506,62 zł, co stanowi
31,30% dochodów budżetu gminy.
Dla porównania, zadłużenie gminy w poprzednich latach kształtowało się
na poziomie:
1) 31.12.2010 - 46,06%
2) 31.12.2011 - 39,79%
3) 31.12.2012 - 41,81%
4) 31.12.2013 - 40,59%
5) 31.12.2014 - 41,72%
W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie gminy spadło o 10,42%, co
było zgodne z dążeniami burmistrza miasta i gminy do zmniejszenia
poziomu zadłużenia, dla zabezpieczenia środków własnych w celu
pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania.
W omawianych wyżej latach gmina mogła pozyskać na inwestycje
środki zewnętrzne w ramach okresów programowania 2007-2013 oraz
bieżącym, 2014-2020.
W okresie 2007-2013, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
gmina mogła pozyskać środki na realizację projektów w wysokości:
1) do 4 000 000 zł na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
2) do 200 000 zł na projekty z zakresu tworzenia systemu zbioru,
segregacji i wywozu odpadów komunalnych,
3) do 3 000 000 zł na projekty z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych,
4) do 1 000 000 zł na budowę lub modernizację targowiska.
Na realizację projektów w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi,
obejmujących m.in. takie zadania jak:
1) budowa, przebudowa, remonty i wyposażenie obiektów,
2) kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej,
3) budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej, sportowej,
społeczno-kulturalnej,
można było uzyskać dofinansowanie w wysokości do 500 000 zł w jednej
miejscowości. Wnioski w tym zakresie mogły składać gmina, kościoły,
instytucje kultury.
W ramach osi 4 LEADER, w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju,
mieszkańcy gminy m.in. mogli składać wnioski na tzw. "małe projekty", w
których kwota dotacji wynosiła początkowo 25 000 zł, a od 24.12.2012r. 50 000 zł.
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W omawianym okresie gmina uzyskała dofinansowanie:
na projekty w zakresie dot. kanalizacji sanitarnej – łącznie 2 425
733 zł,
budowa targowiska w Jabłonowie Pomorskim – 849 608 zł,
przebudowa małej infrastruktury turystycznej w Nowej Wsi i w
Płowężu – 401 021 zł,
park kolejowy z ekspozycją lokomotywy – 195 000 zł,
rozbudowa i przebudowa M-GOK w Jabłonowie Pomorskim – 172
450 zł,
budowa chodników i parkingów – łącznie 247 032 zł,
remonty i modernizacja świetlic wiejskich – łącznie 196 703 zł.

W
bieżącym
okresie
programowania,
(lata
2014-2020),
zakontraktowany program województwa nie jest jeszcze wdrażany, można
jednak podać, że dofinansowanie projektów w ramach PROW będzie się
kształtowało na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych.
Dofinansowanie będzie można uzyskać na operacje typu:
1) gospodarka wodno-ściekowa – do 2 000 000 zł,
2) kształtowanie przestrzeni publicznej, na obiekty pełniące funkcje
kulturalne, ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego – do 500
000 zł,
3) dotyczące dróg lokalnych – do 3 000 000 zł,
4) dotyczące targowisk – do 1 000 000 zł.
Podane wysokości możliwego do uzyskania dofinansowania dotyczą całego
okresu programowania.
Przygotowując się do bieżącego okresu programowania gmina w
2015r. przygotowała konieczne i niezbędne do ubiegania się o środki
zewnętrzne dokumenty planistyczne, których do tej pory brakowało, takie
jak:
1) Strategia rozwoju Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata
2014–2025.
Dokument ten jest najważniejszym dokumentem planistycznym
gminy, określającym główne obszary, cele i kierunki polityki rozwoju,
2) Program gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie,
3) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i
gminy Jabłonowo Pomorskie. Na opracowanie tego dokumentu i
wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest gmina
uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w wysokości
80% kosztów.
Gmina Jabłonowo Pomorskie bierze również aktywny udział w pracach nad
Lokalną Strategią Rozwoju, prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania
„Pojezierze Brodnickie”.
W ramach Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Brodnickiego (tzw. ZIT) dla Miasta i Jabłonowo Pomorskie na
inwestycje zakontraktowana została kwota ponad 3 mln zł, natomiast na
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tzw. projekty „miękkie” kwota 1 mln zł. Środki te będą do wykorzystania
w bieżącym okresie programowania.
Konkursy na środki unijne nie są uzależnione od pracy Urzędu Miasta
i Gminy Jabłonowa Pom., lecz od harmonogramu ustalonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niemniej Burmistrz
Jabłonowa Pomorskiego w 2015r. na bieżąco podejmował działania w
obszarach, w których pojawiała się możliwość uzyskania dofinansowania.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowaliśmy w
2015r. projekt pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na
terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”. W ramach tego projektu
uzyskano dofinansowanie w łącznej wysokości 174 539 zł na budowę
placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Góralach i w Płowężu
(zakupiono pomoce dydaktyczne, meble kuchenne oraz meble do
oddziałów przedszkolnych, ekran multimedialny, tablicę interaktywną,
sprzęt elektroniczny, zabawki dla dzieci). Projekt był realizowany w 100%
ze środków unijnych.
W ramach PROW na lata 2007-2013 złożony został w 2015r. wniosek na
operację „Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich na obiektach
niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie” (Odnawialne Źródła Energii) na kwotę 788 032 zł.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ostatecznie Urząd Marszałkowski
odmówił przyznania pomocy ze względu na brak środków.
Również w ramach PROW w najbliższym miesiącu złożony zostanie
wniosek na przebudowę drogi Piecewo-Jaguszewice. Na przebudowę ul.
Przemysłowej w Jabłonowie Pomorskim złożony już został wniosek w
ramach programu rządowego („schetynówki”). Droga powiatowa
Mileszewy – Górale modernizowana będzie w ramach zawartego w
bieżącym roku porozumienia z Powiatem Brodnickim. Również w
porozumieniu z Powiatem Brodnickim zakończona została po wielu latach
budowa chodnika wraz z odwodnieniem z Jabłonowa do cmentarza w
Szczepankach. Budowa zwierała wykonanie chodników o szer. 1,50m
o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm oraz zjazdów szer. 3,30 6,00m z kostki grub. 8 cm. Dodatkowo wykonane zostało przyłącze
kanalizacji deszczowej celem uregulowania wód opadowych z powierzchni
jezdnych i pieszych oraz mury oporowe celem stabilizacji skarp. Wartość
zadania wyniosła 242.047,31 zł. Podczas odbioru do wykonanych prac
zgłoszone
zostały
uwagi
Burmistrza:
uszczelnienie
nawierzchni
w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami,
frezowanie dwóch karp po wyciętych drzewach w okolicach przejścia dla
pieszych, przełożenie korytka ściekowego przy wjeździe do przepompowni
ścieków, udrożnienie rurociągu odwadniającego. Wykonano również
chodnik w centrum Nowej Wsi (kostka na to zadanie pozyskana została ze
Starostwa Powiatowego).
Mówiąc o podejmowanych działaniach w 2015r. wskazać też należy na
prace remontowo-naprawcze w budynku Gimnazjum w Jabłonowie
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Pomorskim, które gmina była zmuszona wykonać zgodnie z zaleceniami
dokonanej ekspertyzy budowlanej. Wydatek na prace naprawcze był
wydatkiem nieplanowanym, który znacznie obciążył budżet miasta i
gminy. Wydatek wynikł z nieprawidłowości poczynionych w trakcie budowy
obiektu. W roku bieżącym na powyższe prace wydatkowano kwotę 117
675 zł. Wykonane w okresie wakacyjnym prace pozwoliły na uzyskanie
wymaganego pozwolenia na użytkowanie budynku. Dodać należy, że
zgodnie z wymienioną ekspertyzą konieczne będą kolejne prace
naprawcze.
Odnosząc się do podnoszonych w środowisku gminy kwestii
wydatków na działania promocyjne wyjaśnić należy, że na ten cel do 31
października 2015r. wydatkowano kwotę 15 869,42 zł. Dla porównania: w
roku 2013 wydatkowano na ten cel kwotę 65 869,66 zł, a w roku 2014
kwotę 41 972,03 zł. Biorąc powyższe dane pod uwagę stwierdzić należy,
że ten rodzaj wydatków został wyraźnie ograniczony.
Kolejnym dyskutowanym tematem jest kwestia bezrobocia w gminie.
Na naszym terenie zarejestrowanych jest w chwili obecnej 586 osób
bezrobotnych. W 2015r. w urzędzie gminy zorganizowano trzy nabory
pracowników: dwukrotnie dla firmy Vorwerk w Brodnicy i jeden nabór dla
firmy SITS w Brodnicy. Na rozmowy, w ramach ogłoszonych naborów,
zgłosiło się łącznie 36 osób. Liczba osób zainteresowanych naborami
kontrastuje zarówno z liczbą bezrobotnych jak i z liczbą osób
korzystających z pomocy społecznej. W gminie, z różnych form pomocy
społecznej systematycznie korzysta ok. 450 rodzin. Na różne świadczenia
(zasiłki stałe, okresowe, celowe, i in.), będące zadaniami własnymi gminy
wydatkowano do 31 października 2015r. kwotę 1 730 385 zł. Dodać
należy, że całość wydatków gminy na pomoc społeczną zamyka się w tym
okresie kwotą 6 122 711 zł.
Szanowni Państwo,
Poczynione oszczędności pozwolą zgromadzić środki na wkład własny,
potrzebny do realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków z UE. Dzięki
temu w najbliższych latach miasto i gmina będzie mogła prężnie się
rozwijać, inwestować i rozwiązywać problemy mieszkańców. Każde „100
złotych” wykorzystane na realizację projektów z udziałem środków
europejskich to dodatkowe „150 złotych” z Unii Europejskiej! Warto w ten
sposób wykorzystywać pieniądze publiczne, tym bardziej, że wszyscy
zdajemy sobie sprawę z ogromu potrzeb.
Pozdrawiam
Przemysław Górski
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