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Efekty zobowi¹zuj¹
Informacja prasowa, Jelenia Góra 22.04.2008 r.
Beneficjent Projektu pn.: „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji, etap I” spotka³ siê z przedstawicielami instytucji samorz¹dowych, uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz mediami w Mi³kowie, na seminarium podsumowuj¹cym stan zaawansowania
Projektu oraz okreœlaj¹cym wspólne kierunki
dzia³ania. Z koñcem drugiego kwarta³u
2008 r. zamkniêty zostanie bowiem etap podpisywania kontraktów Projektu.
W dniu 31 marca 2008 r. w Mi³kowie zorganizowane zosta³o seminarium pn.: „Karkonoski System Wodoci¹gów i Kanalizacji,
etap I jako przyk³ad inwestycji ekologicznej
ze œrodków Unii Europejskiej” pod has³em
przewodnim – „Efekty zobowi¹zuj¹”. Nie tylko omawiano stan zaawansowania Projektu,
harmonogram, bud¿et, podpisane i realizowane Kontrakty, ale tak¿e prawo ho³duj¹ce

zasadzie: „zanieczyszczaj¹cy p³aci”. To
gminy s¹ g³ównymi partnerami w osi¹gniêciu celu Projektu – ekologicznie przyjaznego systemu sanitarnego i wodoci¹gowego.

Seminarium w Mi³kowie, 31.03.2008 r.

Efekty, które ju¿ osi¹gniêto wdra¿aj¹c Projekt w ¿ycie, zobowi¹zuj¹ jednak do kolejnych kroków w tym samym kierunku, do pokonywania nastêpnych etapów Projektu. Nikomu nie zale¿y na zgubnym „efekcie domina”. Dlatego tak wa¿ne s¹ spotkania radnych,
liderów Projektu: tylko wspólne dzia³anie prowadzi do sukcesu. Seminarium w Mi³kowie
by³o odpowiedzi¹ na takie zapotrzebowanie.
Najwiêcej zapytañ dotyczy³o warunków przy³¹czania do sieci obiektów, któr ych nie
uwzglêdniono w momencie opracowania dokumentacji projektowej, g³ównie wybudowanych w ostatnich latach. Prezentacja pokazuj¹ca œcie¿kê uzyskania takich warunków,
ostatecznie rozwia³a w¹tpliwoœci zainteresowanych tematem, goœci seminarium.
3 kwietnia 2008 r. min¹³ termin na sk³adanie protestów przy wyborze wykonawców
Kontraktu VI „Budowa sieci wodoci¹gowej
wraz z ujêciem wody i stacj¹ wodoci¹gow¹
oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnosp³awnej
w gminie Kowar y”. Wobec tego, ¿e nie
wp³yn¹³ ¿aden protest, wybranym wykonawc¹
jest firma SKANSKA S.A. z Warszawy. Podpisanie umowy, zgodnie z wymogami prawnymi, nast¹pi dopiero po przyznaniu po¿yczki uzupe³niaj¹cej. Wniosek w tej sprawie z³o¿ono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Taka ko-

niecznoœæ wynika z faktu, i¿ najkorzystniejsza oferta znacznie przewy¿sza wartoœæ
œrodków przeznaczonych na ten cel w Projekcie. Podpisanie umowy przewidziano na
koniec drugiego kwarta³u 2008 r. Tym samym zamkniêty zostanie wa¿ny etap Projektu: zawieranie umów na us³ugi i roboty
budowlane. Kowarski kontrakt bêdzie ostatnim takim aktem.
Projekt prowadzony w ramach Funduszu Spójnoœci zosta³ zbilansowany, oszacowano przekroczenia przewidywanych
kosztów, podjêto œrodki zaradcze w celu
uzupe³nienia po¿yczek z Narodowego oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Sama realizacja poszczególnych kontraktów w ramach
Projektu przebiega bez zak³óceñ, nie odnotowano ¿adnych opóŸnieñ – „Efekty zobowi¹zuj¹”.
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