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Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów

      Nawiązując do Pana pisma z dnia 21 lipca 2016 r, w którym określa Pan wstępne
warunki przejęcia świetlicy  w Michałowie, informuję co następuje. 

Stowarzyszenie gotowe jest  w każdej chwili  przekazać budynek świetlicy na rzecz
Gminy  Chocianów  wraz  z  wszelką  dokumentacją  związaną  z  pozwoleniami   na
budowę  i  odbiorem  technicznym.  Świetlica  jest  obiektem  bezpiecznym  i
umożliwiającym funkcjonowanie w strukturach Chocianowskiego Ośrodka Kultury na
zasadzie jednego z wielu Wiejskich Ośrodków Kultury, którymi zarządza. Przypomnę,
że już w piśmie, które wpłynęło do Pana 12.04.2016 r Stowarzyszenie akcentowało
gotowość rozliczenia budowy i formalno-prawnego przejęcie świetlicy w Michałowie.
Dyrektor ChOK  sprawę widziała do załatwienia przez Pana, ustnie odpowiadając mi
na pismo z kwietnia, które przesłaliśmy do wiadomości Dyrektora ChOK. 

Chociaż Pana reakcja na prośbę jest co najmniej spóźniona , niemniej cieszymy się,
że przystąpimy wreszcie do poważnych negocjacji. Sprawa jest tym bardziej pilna,
ponieważ   pracuje  Pan  nad  projektem  budżetu  na  2017  r.,  a  z  pisma  z  dnia
21.07.2016 r wynika, że „1) warunkiem ponoszenia przez Gminę kosztów utrzymania
tego obiektu (…) jest zabezpieczenie środków w budżecie Miasta i Gminy na jego
utrzymanie.” W związku z czym prosimy o uwzględnienie w budżecie środków, dla
administratora, czyli Chocianowskiego Ośrodka Kultury , umożliwiających utrzymanie
obiektu  w  dobrym  stanie  oraz  środków  na  ewentualną  działalność  statutową  w
ramach zadań upowszechniania Kultury, które  sprawuje ww jednostka organizacyjna
Gminy Chocianów. . 

W odniesieniu do drugiego warunku, który zapisał Pan w piśmie do Stowarzyszenia,
informuję, że Stowarzyszenie chciałoby, by już w budżecie na 2017 r Rada Miejska
na Pana wniosek zabezpieczyła  środki na refundację nakładów finansowych budowy
Świetlicy  wiejskiej..  Napisał  Pan  „  „2)  warunkiem  refundacji  Stowarzyszeniu
poniesionych  kosztów na  budowę  tego  budynku  jest  zabezpieczenie  w  budżecie
miasta  i  gminy  środków  na  ten  cel  w  wysokości  wynikających  z  dokumentów
finansowych(…)”  Zaproponował Pan jedną  z możliwych wersji rozliczenia kosztów
poniesionych  przez  Stowarzyszenie,  czyli  na  podstawie  faktur  i  rachunków



wystawionych na Stowarzyszenie. Sądzimy, że  istnieje prostszy sposób  rozliczenia
inwestycji.  .Proponujemy  taki  oto  schemat  :  –  operat  szacunkowy –  negocjacje
(  odjęcie  kosztów,  które  poniosła  gmina)-  umowa  z  określeniem  kwoty  zbycia
budynku.  Wystarczy  wyznaczyć  biegłego  rzeczoznawcę,  który  oszacuje  wartość
obiektu ,  a  następnie podjęcie  negocjacji  kwoty, która satysfakcjonowała by dwie
strony. Oczywiście po zbilansowaniu środków, które Gmina wyasygnowała podczas
budowy ośrodka. Następnie doszło by podpisania stosownej umowy nabycia przez
Gminę obiektu, popartą aktem notarialnym. Jako Stowarzyszenie  jesteśmy gotowi
podpisać ją choćby jutro. To rozsądne i czytelne rozwiązanie uniemożliwi jakiekolwiek
podejrzenia  o  marnotrawienie  publicznych  pieniędzy.  Rozliczanie  na  podstawie
faktur, za każdym razem będzie wzbudzać niepotrzebne emocje, sugestie, a nawet
niepotrzebne dyskusje. 

Wystarczy, że znajdzie Pan odrobinę dobrej woli, a jeszcze w tym miesiącu, przed
uchwaleniem budżetu na 2017 r  możemy sprawę zakończyć z satysfakcjonującym
obie strony skutkiem. W ostatnim akapicie pisma zresztą zapewnił Pan, że „poważnie
traktuje mieszkańców miasta i Gminy , w tym mieszkańców Michałowa”. Teraz ma
Pan szansę to udowodnić. Powtarzam - wystarczy wycena, negocjacje i  ten piękny
budynek podwyższy wartość mienia Gminy, a także będzie spełniał funkcja związane
z wykonywaniem zadań, które narzuca Gminie ustawa o samorządzie Gminnym. 

Czekamy tym razem na szybkie pozytywne i pragmatyczne rozwiązanie problemu.
Proszę zważyć, że gdyby ta świetlica nie była potrzebna mieszkańcom Michałowa, w
ogóle by nie powstała. Jest potrzebna, a władze gminy muszą to formalno-prawnie
uszanować. 

                                                                                                    Z poważaniem 

                                                                                                   Bogdan Nuciński  

                                                                                                   


