
URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 07.07.2020 r.

Pan Mariusz Suchecki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Drezdenku

Dotyczy: Interpelacja Pani Pauliny Pieluszczak - Suchodolskiei Radnej Rady Mieiskiei w Drezdenku fznak:
RO.0003.57.2020)

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej, dotyczącej złożenia przez Gminę Drezdenko wniosku
o dofinansowanie zadania związanego z przebudową drogi ul. Kowalskiej, Nadrzecznej i Stodolnej
w miejscowości Trzebicz w planowanym naborze wniosków - uprzejmie informuję, iż w 2018 roku Gmina
Drezdenko złożyła do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie.

Komisja Oceniająca projekt, po analizie dokumentacji projektowej uznała, że zamierzenie budowlane
nie spełnia kryteriów oceny formalnej, dotyczy bowiem większej ilości odcinków jednorodnych niż zakłada
Program ( w zatączeniu pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26.10.2018r dotyczące odrzucenia
złożonego wniosku o dofinansowanie).

W lipcu 2020 roku planowany jest kolejny nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W chwili obecnej trwa opracowywanie regulaminu konkursu, w którym zostaną zamieszczone kryteria wyboru
wniosków i parametry techniczne, jakie będą musiały zostać spełnione przez Beneficjentów.

Do momentu ogłoszenia regulaminu konkursu nie jesteśmy w stanie określić wymagań, jakie będą
musiały spełniać planowane do złożenia wnioski.

Proszę wziąć pod uwagę, że każdy projekt otrzymuje punkty za określone kryteria, które są bardzo
istotne przy wyborze projektów do dofinansowania.

Dotychczas kryteriami punktowanymi i ocenianymi było m.in.:
• podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie

Jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów,
znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych;

• wpływ zadania na zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawę
dostępności terenów inwestycyjnych;

• wpływ zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;

• wyrównanie potencjału spoteczno-gospodarczego i poprawa jakości życia mieszkańców;

• komplementarność z zadaniami realizowanymi w ramach programów rządowych np. Mieszkanie +,
Maluch +, Mosty dla Regionów, inne programy rządowe.

Przygotowując wniosek musimy uwzględniać wymagania techniczne, jak i również ocenić szansę na

wpisywanie się projektu w określone kryteria wyboru.

Z Rjaważąniem
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Gmina Drezdenko ul. Warszawska l, 66-530 Drezdenko tel.; 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20;
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Gorzów Wlkp,/ 2013-10-29

Burmistrz Drezdenka

66-530 Drezdenko

Warszawska l

INFORMACJA

Pismo

Przekazuję w załączeniu pismo dot. odrzucenia pod względem formalnym wniosku o dofinansowanie

zadania złożonego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

2016-2019".

Załączniki:

l. pismo dot. odrzucenia wniosku pod wzgiędem formainym.(2935402„2741161).pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować naieży użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data ztożenia podpisu: 2018-10-29T07:29:53.820Z

Podpis elektroniczny

2018-10-29. 10:2.'
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Gorzów V/l.kp., dnia-^jo października 2013 roku
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Pan

Maciej Płetruszak

Burmistrz Drezdenka

W nawiązaniu do złożonego w dniu 17 września 2018 roku wniosku o dofinansowanie

zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości

Trzebicz" w ramach „Programu rozwoju gminnej l powiatowej infrastruktury drogowej

na lata 2016-2019", informuję co następuje,

Komisja po dokonaniu oceny formalnej wniosku, zgodnie z pkt 2 ppkt 2,1.3 lit. b

INSTRUKCJI OCENY PRZEZ KOMISJĘ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ

w ramach Programu, stwierdziła że wniosek nie spełnia wymogów formalnych.

Zgodnie z pkt 1.9 INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

ZADANIA w ramach jednego zadania mogą być zgłoszone maksymalnie trzy jednorodne pod

względem parametrów technicznych i funkcjonalnych odcinki drogi/dróg.

Po przeanalizowaniu przedłożonej do wniosku dokumentacji projektowej Komisja

stwierdziła, że przedmiotowe zamierzenie budowlane dotyczy większej ilości odcinków

jednorodnych niż zakłada to Program.

W świetle powyższego wniosek został odrzucony yod względem formałnym.
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