Kanalizacja w Grabinie.
Budowa kanalizacji w Grabinie przesunie się o rok. Gmina opracuje kolejny wniosek o
wsparcie finansowe inwestycji. Tym razem o środki finansowe wystąpimy do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zadanie obejmie budowę 8 km sieci kanalizacji sanitarnej z możliwością podłączenia 121
posesji. Wartość zadania to kwota ok. 4 mln. złotych. Niestety nie udało się pozyskać na ten
cel dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Łąck
wniosek o dotacje złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie w dniu 01.12.2016 r. W dniu 10 marca 2017 r. wpłynęło do gminy pismo
informujące, iż Gminie Łąck nie przyznano dotacji na budowę kanalizacji w Grabinie. Limit
środków w wysokości ok. 75 mln. zł jaki Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył
na zadania z zakresu gospodarki ściekowej pozwolił na zabezpieczenie potrzeb tylko dla 74
gmin z terenu Województwa Mazowieckiego. Jak wynika z pisma, w ramach
przeprowadzonego naboru, do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły wnioski o przyznanie
pomocy z 225 gmin na łączną kwotę ponad 318 mln. zł. Wnioski ponad 150 gmin nie
uzyskały wsparcia finansowego. Oceny wniosku komisja konkursowa dokonała w oparciu o
kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (...).objęte Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Najwięcej punktów uzyskały te gminy, gdzie
podstawowy dochód podatkowy gminy był na poziomie dużo poniżej wskaźnika krajowego,
posiadające niski wskaźnik skanalizowania oraz wysoki wskaźnik gęstości zaludnienia.
Wymienione dwa pierwsze wskaźniki w przypadku Gminy Łąck są wyższe od przyjętych
jako podstawa uzyskania maksymalnej liczby punktów. Wskaźnik skanalizowania Gminy
Łąck wzrósł znacznie po wybudowaniu 16 km sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości
położonych nad Jeziorem Zdworskim. Stąd Gmina Łąck uzyskała mniej punktów.
Praktycznie najwięcej punktów uzyskały te gminy, które na swoim terenie nie wybudowały
jeszcze kanalizacji i gminy posiadające niskie dochody podatkowe.
Przed nami kolejna szansa, jaką stanowią programy finansowe dostępne w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

