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W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 24 kwietnia br., w sprawie dotyczącej przyznania Miastu
Kalisz dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty, przebudowy i budowy szlaków komunikacyjnych,
uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Złożony  przez  Miasto  Kalisz  w  sierpniu  ubiegłego  roku  wniosek  o  dofinansowanie  ze  środków
Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na
rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej” nie został  jak to ujęła Pani Radna „odrzucony”.  Wniosek spełniał
wymogi formalne i merytoryczne a zadanie znalazło się na 4 miejscu tzw. „listy rezerwowej”. Zgodnie z art. 24
ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych jest to lista na której
umieszcza  się  zadania  powiatowe lub gminne rekomendowane do dofinansowania,  które  nie zmieściły  się  
w wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie, o której mowa w art. 21 ust.
7 pkt 1, do kwoty stanowiącej równowartość 50% kwoty tych środków. Tym samym zadanie w dalszym ciągu
może  uzyskać  zakładane  wsparcie  w  przypadku  rezygnacji  z  udzielonego  dofinansowania  wnioskodawcy
znajdującego  się  wyżej  na  liście  podstawowej  jak  i  rezerwowej   lub  też  w  przypadku  pojawienia  się
oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dla zadań objętych dofinansowaniem.  
W  poprzednio  prowadzonych  naborach  takie  sytuacje  miały  miejsce  i  kolejne  zadania  z  listy  rezerwowej
uzyskiwały wnioskowane dofinasowanie. Ponieważ procedura wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków
Funduszu  nie  przewiduje  udzielania  wnioskodawcom informacji  o  wynikach  naboru  wraz  z  uzasadnieniem
dokonanego wyboru, nie jest możliwe przekazanie uzasadnienia organu przyznającego dofinansowanie. 
W kwestii ubiegania się przez Miasto Kalisz o inne dotacje na remonty dróg informuję, że w lutym br. został
złożony do  Ministerstwa  Infrastruktury  wniosek  o  dofinansowanie  w wysokości  2.500.000,00  zł  z  rezerwy
subwencji ogólnej budżetu państwa zadania pn.:„Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego”.  Obecnie  trwa procedura  związana  z  podziałem środków.  Jeszcze  w ubiegłym roku
złożony został wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace
związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych dla III etapu budowy odcinka ul. Pogodnej.
Wnioskowana kwota dofinansowania 37.500,00 zł. Również w przypadku tego naboru trwa procedura związana
z podziałem środków. Pragnę równocześnie przypomnieć, iż w dniu 28 kwietnia 2020 roku zawarta została
pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz umowa o dofinansowanie Projektu pt.:
„Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta – etap I”.
Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 27.265.000,00 zł.
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Interpelacja

w sprawie dotacji z funduszu Dróg Lokalnych

W ostatnich dniach zostały  przez  Urząd  Wojewódzki  przyznane  dotacje  z  Funduszu  Dróg

Samorządowych  na  remonty,  przebudowy  i  budowy  szlaków komunikacyjnych.  Dzięki  tej  dotacji

otrzymamy dodatkowe fundusze na przebudowę ul. Żwirki i Wigury w kwocie niespełna 1,2mln.zł.  

Z  udostępnionych  dokumentów  wynika,  że  miasto  Kalisz  złożyło  dokumenty  również  na

dofinansowanie remontu ul. Rajskowskiej wraz z remontem mostu na rzece Swędrnia. Niestety na

ten  cel  nie  udało  się  pozyskać  dotacji.  Po  przeanalizowaniu  pełnej  listy  dotacji  w  rejonie  Płd.

Wielkopolski nasuwa się przykry wniosek, iż w porównaniu do innych miejscowości Kalisz otrzymał

bardzo małą dotację. Dla przykładu miasto Konin otrzymało 20mln. zł. 

W  związku  z  powyższym  proszę  o  informację,  co  było  powodem  odrzucenia  wniosku  

o  dotację  na  remont  ul.  Rajskowskiej.  Do  odpowiedzi  proszę  załączyć  uzasadnienie  organu

przyznającego. Czy miasto ubiegało się jeszcze o inne dotacje na remonty dróg? Jeżeli tak to o jakie 

 i z jakim skutkiem. 

Z poważaniem 

Barbara Oliwicka


