INFORMACJA
W związku z upowszechnianymi nieprawdziwych informacjami na temat, iż
Samorząd Miasta i Gmina Jabłonowo Pomorskie realizuje remonty świetlic wiejskich
za zbyt duże środki finansowe, wyjaśniam:
1.Wszystkie świetlice, w których prowadzone są prace mają na celu uzyskanie
kompleksowych rozwiązań w zakresie spełnienia wymogów technicznych, sanitarnych i
energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynku.
Świetlice w miejscowości Nowa Wieś i Lembarg, które obecnie są w trakcie realizacji, jak i
planowana do realizacji w przyszłym roku świetlica w Buku Pomorskim objęte są
dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Prace objęte dofinansowaniem dotyczące termomodernizacji świetlic wiejskich w
miejscowościach Nowa Wieś i Lembarg realizowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 3.3.
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym i muszą być ściśle
związane z robotami m.in.:
a) ociepleniem obiektu, wymianą pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz
oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
b) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła),
systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
c) realizacją mikrokogeneracji (tj. - proces technologiczny polegający na skojarzonej
produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i
średnich mocy.) lub mikrotrigeneracji (tj. - efektywne wykorzystanie energii elektrycznej,
ciepła i chłodu w jednej instalacji.) na potrzeby własne,
d) budową i przebudową instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.
Należy nadmienić, iż poziom dofinansowania w obydwu obiektach wynosi 75% kosztów
kwalifikowalnych i uzależniony jest od odpowiedniego osiągnięcia wskaźników.
2. Natomiast w świetlicy wiejskiej w Buku Pomorskim zostaną zastosowane kompleksowe
rozwiązania, które mają na celu poprawę funkcjonalności obiektu jak również ułatwienie
dostępu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wszystkie zaplanowane prace mają na
celu zwiększenie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej celem osiągniecia
minimalnych wymagań wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną oraz zapewnienie odpowiedniej izolacyjności przegród oraz
wyposażenia technicznego budynku. Inwestycja będzie dotyczyła przebudowy części
istniejącej świetlicy, w której powstanie duża sala świetlicowa. Natomiast rozbudowa
dotyczyć będzie części, w której zlokalizowane będą sanitariaty, zaplecze kuchenne oraz
kotłownia na biomasę. Ponadto zostanie wykonane nowe pokrycie dachu wraz z jego
dociepleniem, a także zostaną docieplone ściany elewacyjne. Poza tym zostanie
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, a teren wokół budynku zostanie utwardzony
gdzie powstaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
Należy nadmienić, iż poziom dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych
3. Informuję, iż w ramach poprzedniej perspektywy PROW na lata 2007-2013 zgodnie z
rozporządzeniem Ministra i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Pomoc była przyznawana w formie refundacji części kosztów na m.in. budowy,
przebudowy, remonty lub wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne,
sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół,
przedszkoli i żłobków;
W ramach ww. działania maksymalny poziom dofinansowania wynosił 75%.
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Ponadto w ramach działania Oś IV Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” maksymalny poziom dofinansowania wynosił 80% kosztów kwalifikowalnych.
4. Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury
była możliwość pozyskania dofinansowania na realizację następujących przedsięwzięć:
1. Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów kultury o znaczeniu regionalnym, wraz z
przystosowaniem obiektów kultury dla osób niepełnosprawnych.
2. Inwestycje z zakresu rewaloryzacji, restauracji, renowacji obiektów i zespołów
zabytkowych wraz z otoczeniem, nie związanych z mieszkalnictwem.
3. Zakup lub renowacja wyposażenia trwałego do prowadzenia działalności kulturalnej
tylko w powiązaniu z projektem z pkt 1 lub 2.
4. Konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym np. zbiorów
muzealnych, archiwaliów, starodruków.
5. Zakup i instalacja systemów zabezpieczeń obiektów i zespołów zabytkowych przed
pożarem, kradzieżą i zniszczeniem.
6. Tworzenie kompleksowych systemów informacji w zakresie kultury oraz na rzecz
promocji w zakresie kultury.
7. Tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek, czytelni.
8. Budowa, rozbudowa, przebudowa lub rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja,
renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja powierzchni obiektu lub zespołu
obiektów będących przedmiotem realizowanego zadania z przeznaczeniem na działalność
komercyjną (np. prowadzenie kawiarni, restauracji, sklepów lub wynajem powierzchni w
celach komercyjnych), może zostać uznana za wydatek kwalifikowany pod warunkiem, iż
nie przekracza 10% całkowitej użytkowej powierzchni projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosił od 50% - 100 % wydatków
kwalifikowalnych.
5. W ramach wszystkich ww. działań mogły być realizowane zadania z zakresu budowy,
przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne,
sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury.
Niestety w latach 2007-2014, należy zauważyć brak zaangażowania ze strony Samorządu
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w pozyskaniu środków finansowych na wymienione
powyżej zadania inwestycyjne. Dobrym przykładem pozyskiwania funduszy na budowy i
remonty świetlic w perspektywie finansowej UE 2007-2013 są samorządy miast i gmin:
Kowalewo Pomorskie, Radzyń Chełmiński, Bobrowo, Świecie nad Osą, Zbiczno, Dębowa
Łąka.
Dofinansowanie wówczas na budowę nowych świetlic można było uzyskać w ramach
programów unijnych w latach 2007-2013. W latach tych w gminie Jabłonowo Pomorskie
nie wybudowano ani jednej nowej świetlicy.
Aby wszystkich zainteresowanych wprowadzić w temat aktualnych kosztów realizacji
remontów, przebudów świetlic podam przykład Gminy Wąpielsk, gdzie w 2018 r.
zaplanowano realizację dwóch zadań:
1) ,,Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury
technicznej” – wartość kosztorysowa zadania opiewała na kwotę 694 690,88 zł brutto, a
najniższa, złożona w ramach przetargu oferta na wykonanie zadania wyniosła 1 230 000 zł
brutto.
2) ,,Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w
Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na
pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego” – wartość kosztorysowa
zadania to kwota 751 071,99 zł brutto, a najniższa, złożona w ramach przetargu oferta na
wykonanie zadania wyniosła 1 062 072,23 zł brutto.
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