Wywiad z wójtem Gminy Wiegomłyny
Kończy się praca samorządu gminy w okresie 2010 2014 , czy obawiał się Pan czegoś na początku Kadencji ?
- Gminy o rolniczym charakterze, podobne do naszej, o
niskich dochodach własnych, liczyły na dostęp do nowych
funduszy w związku z przystąpieniem Polski do państw będących
już w Unii Europejskiej. Deputowani Parlamentu UE zauważyli
już wcześniej, że należy stworzyć nowe mechanizmy finansowe,
aby zwiększyć atrakcyjność zamieszkiwania na terenach wiejskich
i tym samym ograniczyć migrację do miast, które ze względu na
spowalniającą gospodarkę świata, niewiele mogły zaproponować
na swoich rynkach pracy.
Utworzono Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
którego zadaniem było wesprzeć rozwój gmin w budowie
oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wodociągów oraz obiektów z
przeznaczeniem na działalność kulturalną.

Spotkanie wójta z młodzieżą szkolna

Program nie zawierał, ku naszemu rozczarowaniu, funduszy na budowę dróg w gminach oraz posiadał liczne
ograniczenia, np. gmina występująca z wnioskiem o pomoc finansową na budowę kanalizacji lub wodociągu mogła w latach
2007 2013 starać się o dotację tylko do 4 mln zł. Jednocześnie ze środków UE mogło powstać tylko jedno zadanie w danej
miejscowości. Mieliśmy również obawy, czy poradzimy sobie ze zbyt skomplikowanymi procedurami pozyskiwania
środków.
- Co zatem postanowił wybudować samorząd gminy Wielgomłyny w tym okresie?
Nie były to łatwe decyzje. Ograniczenia były podwójne zawarte w regulaminach pozyskiwania środków z UE oraz w
skromnym potencjale finansowym naszej gminy. Roczny budżet gminy to około 13 milionów złotych- po zabezpieczeniu
środków na realizację zadań własnych, tj. oświaty, ochrony zdrowi, ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu,
administracji, Zakładu Komunalnego, oświetlenia ulicznego, remontów bieżących dróg i ich zimowego utrzymania,
dowożenia uczniów do szkół i ich dożywiania, opieki społecznej, organizacji prac publicznych i interwencyjnych, itp…
pozostaje kwota 1,2 mln zł , na nowe inwestycje
Środki własne są konieczne w przypadku starania się o fundusze zewnętrzne i muszą wynosić od 50 do 37 procent
kosztów danej inwestycji. Po szerokiej dyskusji z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich, po rozpisaniu ankiety na
akceptację przyłączenia się do kanalizacji oraz po dyskusji z radnymi i sołtysami powstała strategia rozwoju gminy, która
uwzględniła konieczność budowy oczyszczalni i kanalizacji a szczególnie w pierwszych latach na terenach związanych z
rozwojem turystyki i rekreacji. Powstała też koncepcja utworzenia trzech ośrodków kultury , ze względu na stworzenie
równego dostępu do dóbr kultury. Zapadła też decyzja o wymianie w Sokolej Górze rur azbestowo-cementowych na rury z
PCV, aby tym samych spełnić oczekiwania mieszkańców, co do jakości wody pitnej.
W związku z przyjętymi założeniami , powstała oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Krzętowie w celu ochrony jakości
rzeki Pilicy ( za kwotę 5,7 miliona złotych), aby dać szansę tej miejscowości w latach 2014 - 2020 na pozyskiwanie środków
finansowych, zgodnie ze strategią województwa Łódzkiego, na rozwój agroturystyki i rekreacji. W szkole podstawowej w
Krzętowie powstała Filia Ośrodka Kultury w Wielgomłynach, natomiast w Wielgomłynach i Zagorzu za kwotę 2,5 mln zł
powstały nowe domy kultury, wspomniany wodociąg w Sokolej Górze za 800 tys. zł, wodociąg w Woli Życińskiej za 470 tys.
zł. Obecnie z ostatniej puli środków z UE na lata 2007 - 2013 w miejscowości Sokola Góra prowadzimy prace związane z
uporządkowaniem otocznia zbiornika wodnego należącego do miejscowej straży oraz odtwarzamy chodnik po
wcześniejszym wybudowaniu wodociągu.
Gmina Wielgomłyny odniosła sukces, w wyniku podjętych decyzji przez Urząd Gminy, dobrej współpracy z panem
Stanisławem Łosiem Przewodniczącym Rady Gminy i radnymi, którzy nie chcieli dzielenia rady na „ My i Oni” po
utworzeniu po raz pierwszy w historii samorządu gminy prze sześciu radnych Klubu Radnych - pozyskaliśmy środki
zewnętrzne na rozwój gminy w kwocie 7,8 miliona złotych.
(Ciąg dalszy na stronie.2)

