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W związku z zakończoną rozbudową strażnicy OSP Żelechów oraz zmianą
gospodarza budynku, Koło Gospodyń Wiejskich Zelechów wnioskowło 15.05.2022r.
do Wójta Gminy Piotra Rybki o bezpłatne użyczenie na czas nieokreslony jednego
z górnych pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Chełmńskiego 21, które
pozostawały puste. Pomieszczenie takie jest potrzebne do hmkcjonowania Koła
Gospodyń Zelechów: odbywania spotkań, prowadzenia warsztatów, realizowania
projektów oraz przechowywania sprzętu tej organizacji.
Przed rozbudową budynku, KGW Żelechów korzystało ze wszystkich pomieszczeń
w strażnicy na zasadzie porozumień podpisanych z OSP Żelechów jako zarządcą
budynku. Dnia 20.08.2018r. KGW podpisało umowę z OSP na czas realizacji projektu
„Baby mogą więcej. Przez żołądek do serca mieszkańców”. Później korzytało z
budynku na zasadzie dalszej współpracy z OSP Dnia 30.06.2019r.
KGW Żelechów podpisało kolejną umowę z OSĘ w związku z projektem „Warszaty

• kulinarne dla dzieci i młodzieży”, który był realizowany w budynku strażnicy.
Dnia 20.07.2019r. KGW Zelechów podpisało z OSP Zelechów umowę nieodpłatnego
użyczenia pomieszczeń na czas nieokreślony.
Niestety ku ogromnemu zdziwieniu, KGW Żelechów otrzymało decyzję odmowną
dotyczącą użyczenia jednego z górnych powmieszczeń w budynku strażnicy. Z pisma
otrzymanego z Gminy wynika, że nie ma aktualnie możliwości prawnych użyczenia
nam pomieszczenia ze względu na działalność Koła Senior Plus. Lecz pomieszczenia
wykorzystywane do realizacji projektu w ramach Programu Wieloletniego SENIOR±,
to duża sala, kuchnia, łazienki oraz ciągi komunikacyjne, znajdujące się na parterze
budynku, a nie na piętrze. Dwa duże pomieszczenia na górze, nie będące
w użyczeniu Senior Plus, stały puste i nikt z nich nie korzystał. Pismo Koła dotyczyło
właśnie użyczenia jednego z tych górnych pomieszczeń.
Dnia 25.07.2022r. Koło wystosowało kolejne pismo ws nieodpłatengo użyczenia sali.
Niestety i tym razem pan Wójt wydał decyzję odmowną. Zaproponowano KGW
Zetechów korzystanie z pomieszczenia przeznaczonego dla MDP. Jednak
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza nie posiada własnego pomieszczenia w strażiiicy



i sama korzysta z sali OSP Żelechów. Sala ta jest wykorzystywana przez ok 100.
dorosłych strażaków oraz około 50. dzieci i młodzieży na spotkania, szkolenia itp.
Z piśma z dn. H .08.2022r. dowiadujemy się, że „Prezentowane rozwiązanie,
uzasadnione jest brakiem przesłanek do przekazania pomieszczenia do wyłącznego
użytku KGW Żelechów, w sytuacji koniecznosci zapewnienia przez Gmnię Zabia Wola
równego traktowania potrzeb lokalnej spłeczności związanych z korzystaniem
z przedmiotowej powierzchni użytkowej budynku.”

W tym przypadku zasadne wydaje się pytanie, jak to jest możliwe, że drugie
Koło Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, czyli KGW Żabia Wola dla swoich
celów ma zapewnione przez Gmiiię Żabia Wola osobne pomieszczenie w budynku
należącym do prywatego właściciela, za które UG ponosi koszty wynajmu?
Pomieszczenie to zostało również wyposażone na potrzeby tego KGW. Wszystko to
ze środów UG, czyli z naszych podatków.
Czy to jest lówne traktowanie mieszkańców i organizacji pozarządowych??
W związku z powyższym bardzo proszę o udzielenie informacji publucznej na temat

• kosztów poniesionych przez UG:
- Kto podjął decyzję dotyczącą wynajmu i wyposażenia pomieszczeń dla KGW Żabia
Wola?
- Jakiej wysokości są to koszty, z jakiego działu i na jakiej podstawie zostały
wydatkowane?
- Na jaki okres została podpisana umowa na wynajem pomieszczeń dla KGW Zabia
Wola?
- W jakiej wysokości zostały ponisione wydatki na wynajem lokalu na potrzeby KGW
Zabia Wola?
- Ile kosztowało wyposażenie pomieszczenia dla KGW Żabia Wola?
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