Budowa hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze

Pozyskaliœmy 2,9 miliona z³otych

Zdobyliœmy pieni¹dze na budowê hali sportowo-widowiskowej
w Twardogórze przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1.
Œrodki pochodz¹ z bud¿etu Ministerstwa Sportu. Burmistrz Jan
D¿ugaj – 15 maja br. – otrzyma³ z r¹k Marsza³ka Województwa
Dolnoœl¹skiego promesê potwierdzaj¹c¹ przyznanie Gminie
Twardogóra 2,9 miliona z³otych dotacji.
Do Urzêdu Marsza³kowskiego we Wroc³awiu wp³ynê³o w 2007 r.
170 wniosków. Wybranych zosta³o tylko 13, na których realizacjê
ministerstwo przeznaczy³o 14 milionów z³otych. Wœród nich
wniosek Gminy Twardogóra. Otrzymaliœmy dofinansowanie,
które jest najwiêksze spoœród wszystkich wybranych projektów.
Budowa hali trwa. O postêpie prac informujemy na bie¿¹co.

Realizowany projekt pn. „Przebudowa p³yty Rynku w Twardogórze wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, sieciami
energetycznymi i oœwietleniem terenu” wspó³finansowany jest ze
œrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i bud¿etu pañstwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – dzia³anie 3.3
Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys³owe i powojskowe.

Burmistrz Jan D¿ugaj przedstawi³ radnym sprawozdanie z wykonania bud¿etu za 2006 r. Podkreœli³,
¿e szczególnym momentem w naszym ¿yciu gminnym
jest moment uchwalenia bud¿etu gminy, który jest
podstaw¹ prowadzenia gospodarki finansowej, ale
szczególn¹ chwil¹ jest tak¿e ten dzieñ, w którym nale¿y
zapoznaæ siê ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu
gminy.
Planowaliœmy dochody w wysokoœci 27 334 000 z³.
Dochody wykonaliœmy na poziomie 24 144 000 z³.
Co stanowi 88,33 % w stosunku do planów.

Dziœ nale¿y zadaæ pytanie: dlaczego nasze szacowane dochody zosta³y wykonane na takim
poziomie?
OdpowiedŸ brzmi nastêpuj¹co: p³atnoœæ wniosków, które
w imieniu naszej gminy z³o¿yliœmy do instytucji
zarz¹dzaj¹cej œrodkami Wspólnoty Europejskiej nie
nast¹pi³a w roku bud¿etowym 2006 lecz na przestrzeni
stycznia i lutego 2007 r. Jest to kwota oko³o 3 000 000 z³.

Wydatki planowaliœmy w kwocie 31 422 000 z³
Wykonaliœmy je na poziomie 27 402 000 z³
co daje 87,21 %.
Zadajemy sobie pytanie dlaczego tak ma³o?
Jest jeden powód: nie rozpoczêliœmy budowy k¹pieliska
w Twardogórze.
Nie rozpoczêliœmy tej inwestycji gdy¿ nie mieliœmy
deklaracji, ¿e otrzymamy dotacjê na realizacjê tego zadania.
Mamy tê œwiadomoœæ, ¿e nale¿y zrobiæ wszystko aby j¹
uruchomiæ.

Rok zakoñczyliœmy wynikiem finansowym 829.000 z³.
Jest to wynik dodatni, dobry. W roku 2006 pozyskaliœmy
5 000 000 z³ dotacji. Burmistrz podkreœli³, ¿e jako organ
wykonawczy naszej gminy nie jest zadowolony z tego
poziomu pozyskanych œrodków. Tak w syntetyce wygl¹da
nasz bud¿et. To co zamierzaliœmy w 2006 r. w porównaniu
z tym co uda³o siê zrealizowaæ.
Burmistrz doda³, ¿e bud¿et gminy jest efektem pracy
wszystkich mieszkañców Twardogóry, dziêki p³aceniu
przez nich podatków od posiadanych dochodów, maj¹tku
lub dóbr. Dziêki tym pieni¹dzom istnia³a mo¿liwoœæ
realizacji zaplanowanych wydatków w 2006 r.
Burmistrz podziêkowa³ swoim wspó³pracownikom
z Urzêdu Miasta i Gminy za zaanga¿owanie w pracê na
rzecz rozwoju Gminy. Szczególne s³owa podziêkowania
Burmistrz skierowa³ równie¿ do kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz radnych
Rady Miejskiej w Twardogórze.
Na koniec swojego wyst¹pienia Jan D¿ugaj poprosi³
radnych o udzielenie jemu (jako organowi wykonawczemu gminy) absolutorium.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu za
2006 rok oraz zapoznaniu siê z pozytywn¹ opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc³awiu Rada
Miejska w Twardogórze uchwa³¹ nr VIII/43/07
udzieli³a Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra
absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu Gminy za
rok 2006.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza
Burmistrz Jan D¿ugaj poinformowa³, ¿e w dniu sesji
w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim odby³y
siê obchody II Twardogórskich Dni Ziemi. Jest to forma
edukacji ekologicznej naszych dzieci i m³odzie¿y,
poprzez konkursy i rywalizacjê miêdzy szko³ami. Ma
pozostawiæ œlad u najm³odszych, ¿e warto chroniæ
œrodowisko w którym ¿yjemy.
Radni zostali poinformowali, ¿e z dniem 1 maja
wszyscy pracownicy pedagogiczni naszych szkó³
i przedszkola otrzymaj¹ nale¿ne im podwy¿ki
wynagrodzeñ (z wyrównaniem od 1 stycznia
2007 r.).
Burmistrz przypomnia³, ¿e prowadzimy trzy bardzo
du¿e przedsiêwziêcia inwestycyjne. Trwa przebudowa
p³yty Rynku wraz z sieciami (inwestycja przebiega bez
zak³óceñ) i realizowane s¹ dwie inwestycje drogowe:
na osiedlu przy ul. Wroc³awskiej oraz przy ul. Dêbowej.

Kolejnym celem bêdzie realizacja budowy dróg
w ul. Topolowej, Polnej, Wierzbowej (w perspektywie
oko³o 1,5 roku).
Wa¿ne zmiany nast¹pi³y w programie „Uporz¹dkowania gospodarki œciekowej w zlewni rzeki
Baryczy”. W programie pozosta³a zlewnia KuŸnia
Goszczañska wraz z budow¹ sieci sanitarnych dla
miejscowoœci: Olszówka, Nowa Wieœ Goszczañska,
Goszcz, KuŸnia Goszczañska i Dr¹gów.
Og³osiliœmy przetarg na opracowanie dokumentacji
technicznej zwi¹zanej z budow¹ kanalizacji sanitarnej
w miejscowoœciach: Che³stów, Che³stówek, D¹browa,
S¹dro¿yce, Sosnówka.
Bêdziemy og³aszaæ równie¿ przetarg na dokumentacjê
techniczn¹ kanalizacji dla miejscowoœci: Grabowno
Wielkie, Bukowinka, Grabowno Ma³e wraz z Brodowcami.

Zastêpca Burmistrza Jan Bernacki poinformowa³
radnych, ¿e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zobowi¹zuje ka¿d¹ gminê do sporz¹dzenia Planu
Gospodarki Odpadami.
W naszej gminie Plan Gospodarki Odpadami po konsultacjach przeprowadzonych z mieszkañcami gminy zosta³
przyjêty przez Radê Miejsk¹ w listopadzie 2004 r.
Ustawa o odpadach zobowi¹zuje tak¿e do sporz¹dzenia
sprawozdañ z realizacji Planu Gospodarki Odpadami. Takie
sprawozdanie zosta³o sporz¹dzone, przekazane radnym
i przes³ane do Zarz¹du Powiatu Oleœnickiego zgodnie
z zapisami zawartymi w ustawie.
Obowi¹zek sporz¹dzania sprawozdañ istnieje od tego roku,
natomiast w naszej gminie zwyczaj ten obowi¹zuje od oko³o
5 lat. Co roku przedstawiamy nie tylko Radzie Miejskiej, ale
tak¿e ca³ej spo³ecznoœci gminnej (chocia¿by poprzez
Twardogórski Informator Samorz¹dowy) informacjê
odnoœnie wszystkich poczynañ zwi¹zanych z popraw¹ stanu
œrodowiska naturalnego na terenie gminy.
W Gminie Twardogóra podmiotem upowa¿nionym do
odbioru i transportu odpadów komunalnych jest Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Obiektem na
który przyjmowane s¹ odpady i bezpiecznie sk³adowane jest
sk³adowisko odpadów komunalnych innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne po³o¿one pomiêdzy Grabownem
Wielkim a Grabownem Ma³ym. Przyjmowane s¹ jedynie
odpady przekazywane przez mieszkañców Gminy
Twardogóra.
W ci¹gu ostatnich trzech lat zrekultywowano dwie
zape³nione kwatery na odpady, które by³y u¿ytkowane przez
gminê od ponad 10 lat oraz wybudowano jedn¹ kwaterê
z ca³¹ niezbêdn¹ infrastruktur¹, która spe³nia wymogi
obecnych przepisów prawa ochrony œrodowiska. Na
sk³adowisko nie s¹ przyjmowane odpady poprodukcyjne.
Podstawowym dzia³aniem od którego zaczêliœmy nasz¹
aktywnoœæ w dziedzinie ochrony œrodowiska i gospodarki
odpadami jest edukacja ekologiczna. Uznaliœmy, ¿e jest to
najpowa¿niejsze przedsiêwziêcie od którego zale¿y w jaki
sposób nasze œrodowisko bêdzie chronione przez
mieszkañców gminy. Rozpoczêliœmy edukacjê wœród
dzieci, w szko³ach a tak¿e wœród liderów grup spo³ecznych,
wœród radnych i so³tysów.
Bardzo czêsto o ochronie œrodowiska rozmawiamy na
naszych spotkaniach. Specjalne zespo³y przez ostatnie kilka
lat odwiedzi³y ka¿de gospodarstwo informuj¹c jakie s¹
obowi¹zki gospodarza w dziedzinie ochrony œrodowiska –
w szczególnoœci w zakresie gospodarki odpadami.
Bardzo wa¿nym elementem by³o zawiezienie ok. 10 procent
mieszkañców naszej gminy na nowo wybudowane
sk³adowisko. Trwaj¹ca od 6 lat nieustaj¹ca edukacja
ekologiczna spowodowa³a du¿y przyrost gospodarstw, które
zaczê³y zbieraæ odpady i przekazywaæ je ZGKiM a tak¿e
du¿y przyrost ludnoœci segreguj¹cej odpady u Ÿród³a
w naszych domach, w naszych mieszkaniach.

Zastêpca Burmistrza przypomnia³, ¿e od kwietnia br. mo¿na oddaæ w aptekach przeterminowane lekarstwa, które
zostan¹ przekazane do utylizacji. Odpady elektroniczne od
ubieg³ego roku ka¿dy komu zu¿y³o siê ¿elazko czy telewizor
albo inny wyrób elektroniczny mo¿e – kupuj¹c ten sam
nowy produkt – oddaæ do sklepu star¹ rzecz. Karalne jest
wyrzucanie tego typu urz¹dzeñ do pojemników z odpadami
komunalnymi. Jeœli ktoœ nie kupuje nowego produktu a ma
stare przedmioty elektryczne mo¿e je przynieœæ do ZGKiM.
Postêp w zakresie w³aœciwego gospodarowania odpdami
jest zauwa¿alny. Przyczynia siê do takiego stany rzeczy
przede wszystkim prowadzona na szerok¹ skalê edukacja
ekologiczna. Jednak mo¿na zuwa¿yæ, ¿e jeszcze nie
wszyscy w³¹czyli siê do bezpiecznego zbierania odpadów.
Regulamin utrzymania porz¹dku i czystoœci w gminie
uchwalony przez Radê Miejsk¹ oraz og³oszony przez
Wojewodê jest aktem prawa miejscowego i w oparciu o ten
akt bêd¹ prowadzone dzia³ania maj¹ce na celu przymuszenie
osób niew³aœciwie postêpuj¹cych z wytwarzanymi przez nie
odpadami (np. spalaj¹cych odpady, wywo¿¹cych odpady do
lasu a tak¿e tych które nie posiadaj¹ pojemników na
posesjach i dowodów œwiadcz¹cych o odbiorze odpadów
przez ZGKiM) do postêpowania zgodnego z prawem.
Mamy nadziejê, ¿e pod koniec roku
2007 efekty
ekologiczne osi¹gniête przez naszych mieszkañców bêd¹
jeszcze wiêksze a œrodowisko naturalne bardziej przyjazne
i oczyszczone z wielu dzikich wysypisk, które jeszcze
znajduj¹ siê na terenie naszej gminy.
Zastêpca Burmistrza z³o¿y³ podziêkowania osobom, które
na co dzieñ trudni¹ siê ochron¹ œrodowiska a szczególnie
gospodark¹ odpadami: tj. pracownikom Urzêdu Miasta
i Gminy, Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Podziêkowa³ równie¿ policji, bez której nie bylibyœmy
w stanie czêsto wyegzekwowaæ realizacji przepisów od
niektórych mieszkañców. Z³o¿y³ podziêkowania dyrektorom szkó³ a tak¿e nauczycielom, którzy bardzo mocno
anga¿uj¹ siê w akcje edukacyjne oraz w przedsiêwziêcia
zwi¹zane ze sprz¹taniem œwiata.

W ka¿dym gospodarstwie domowym znajduj¹ siê
niepotrzebne lekarstwa. Zadbajmy o nasze œrodowisko
naturalne i nie wyrzucajmy przeterminowanych,
niewykorzystanych lekarstw do œmieci lub
kanalizacji.
Uporz¹dkujmy domowe apteczki, a niepotrzebne leki
zanieœmy do aptek znajduj¹cych siê na terenie
Twardogóry. Tam mo¿na przekazaæ dy¿uruj¹cym
farmaceutom przeterminowane lekarstwa wraz
z opakowaniami w postaci: tabletek, dra¿etek, ampu³ek,
maœci, proszków, syropów, kropli i aerozoli.
Jest to najlepsza gwarancj¹, i¿ zostan¹ one
unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla
œrodowiska.

