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Pan
Waldemar Wosiński 
Radny Gminy Miedźno

Decyzja  ograniczenia  zakresu  planowanych  do  przeprowadzenia  prac  remontowych
w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mokrej tylko do prac termomodernizacyjnych jest 
powiązana  wprost  z  decyzją  Rady  Gminy  Miedźno,  między  innymi  Pana,  o  rezygnacji  ze 
sprzedaży nieruchomości gminnych. W jej wyniku ograniczeniu uległy o kwotę około 180.000,00 zł 
planowane  do  osiągnięcia  w  2020  roku  przez  Gminę  Miedźno  dochody.  Taka  decyzja  Rady 
pociąga za sobą konsekwencję w postaci konieczności jednoczesnego ograniczenia planowanych 
wydatków. Ten związek przyczynowo – skutkowy jest oczywisty.

Decyzja Radnych wyrażona w głosowaniu w dniu 15 kwietnia 2020 zdziwiła mnie. Jest dla 
mnie  wyrazem  braku  konsekwencji.  Wcześniej,  30  grudnia  2019  roku,  Rada  Gminy  Miedźno 
jednogłośnie przyjęła zaproponowany przeze mnie projekt budżetu gminy. Jasno wskazywał  on 
sprzedaż 6 nieruchomości komunalnych położonych w Ostrowach nad Okszą, jako jedno ze źródeł 
tegorocznych  dochodów gminy.  Szanując  Prawo  radnych  do  zmiany  decyzji  musiałem  podjąć 
decyzję  o  ograniczeniu  pierwotnych  planów  inwestycyjnych.  Szczególnie,  że  bieżący  rok  jest 
kolejnym, w którym zakres realizowanych inwestycji jest znaczący.

Opierając  się  o  założenia  budżetu  zaplanowałem  rozszerzenie  inwestycji 
termomodernizacyjnej  w budynku  Zespołu  Szkolno –  Przedszkolnego  w Mokrej  o  zakres prac 
wewnątrz budynku. Taką propozycję przedstawiłem na zebraniu z rodzicami uczniów tej Szkoły 11 
marca 2020  roku.  Wiązało  się  to  z  koniecznością  zapewnienia  innej  organizacji  pracy  szkoły: 
dostosowania  części  sal  w  budynku  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w  Miedźnie,  a  także 
zorganizowania  dodatkowego  dowozu  uczniów  i  wychowanków  w  roku  szkolnym  2020/2021
z Mokrej do Miedźna. To także znaczące koszty, których zdaje się nie bierze Pan pod uwagę. One 
także wpływają na możliwość realizacji inwestycji.

Odpowiadając  na  Pana  dodatkowe  pytanie  dotyczące  kosztów  prac  remontowych, 
dodatkowych,  o  których mówiłem na spotkaniu z rodzicami,  informuję że zostały one wstępnie 
oszacowane na kwotę 695 727,36 zł brutto. Składają się na nią następujące grupy kosztów:

1) opracowanie dokumentacji projektowej - 51 660,00 zł;
2) roboty budowlane demontażowe i budowlane wewnątrz obiektu - 405 900,00 zł;
3) roboty instalacyjne (wod-kan i hydrantowe) - 53 533,29 zł;
4) roboty instalacyjne (elektryczne) - 41 929,47 zł;
5) roboty instalacyjne (teletechniczne i informatyczne) – 4 944,60 zł;
6) zagospodarowanie  terenu  wokół  budynku,  dostosowanie  do  wpięcia  do  kotłowni 

kontenerowej,  przebudowa ogrodzenia dla poprawy wjazdu samochodów z peletem - 36 
900,00 zł;

7) wyposażenie kuchni 100 860,00 zł.
Ostateczną ich wysokość określi przygotowywany projekt budowlany.

(-)Piotr Derejczyk
Wójt Gminy Miedźno
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