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za pośrednictwem  

Pana Romana Rojewskiego 
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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 15.10.2021 r. w sprawie budowy sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach informuję,  

że propozycję wprowadzenia przedmiotowego zadania do wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Gizałki przedstawię Radzie Gminy w roku 2022. Powyższe podyktowane jest 

koniecznością zakończenia wcześniej rozpoczętych inwestycji, na które Gmina posiada 

przygotowane dokumentacje projektowe. Przedstawiona przez Pana możliwość pozyskania 

dofinansowania z programu Polski Ład jest mi znana, ponieważ Gmina złożyła w pierwszej 

edycji naboru trzy wnioski, w tym dwa na budowę dróg oraz jeden na modernizację stacji 

uzdatniania wody.  

Pragnę wyjaśnić Panu, że program Polski Ład zakłada pogrupowanie zadań od najbardziej do 

najmniej priorytetowych. Obszarem o najwyższym priorytecie, który rekomendowany będzie 

do dofinansowania jest budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej oraz budowa lub 

modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Budowa lub modernizacja infrastruktury 

sportowej i edukacyjnej jest znacznie niżej zaszeregowana oraz wymaga większego wkładu 

własnego. W związku z powyższym, kierując się wskazanymi priorytetami i realną 

możliwością otrzymania dofinansowania w kolejnych edycjach programu, Gmina będzie  

wnioskować o dofinansowanie zadań, które wpisują się w najwyższe priorytety.  

Ponadto w interpelacji wskazuje Pan potrzebę jednoznacznego i pilnego określenia 

mojego stanowiska w powyższej sprawie, ponieważ Pana zdaniem jego brak „zrodzi  

w lokalnej społeczności poczucie lekceważenia i braku dbałości o przyszłość niejednego 

pokolenia”. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży  

na terenie całej naszej gminy nie jest mi obojętne. W tym miejscu przedstawiam Panu 

namacalny dowód mojego działania jakim jest oddana do użytkowania w roku 2020 sala 

sportowa w Gizałkach, która również była oczekiwania od lat przez lokalną społeczność  

i obiecana nie przez jednego wójta. Myślę, że szkoła w Tomicach również doczeka się sali 

gimnastycznej. Będę dążył do rozpoczęcia przygotowania dokumentacji projektowej, która 

pozwoli na wnioskowanie o środki zewnętrzne, czy to krajowe czy z Unii Europejskiej, 

umożliwiające realizację tej inwestycji w najbliższych latach.  


