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W odpowiedzi na Pańsk• interpelacjê uprzejmie informujê, –e w momencie, kiedy zostanie ogłoszony nabór 
wniosków o —rodki Funduszu COVID-19 dla gmin popegeerowskich, przeanalizujemy mo–liwo—æ ubiegania siê 
o ww. —rodki. Do czasu przygotowania niniejszej odpowiedzi nabór nie został jeszcze uruchomiony, a w
szczegółowych warunkach naboru mog• zostaæ okre—lone dodatkowe ograniczenia zawê–aj•ce kr•g gmin,
które mog• siê korzystaæ z ww. funduszu.
Niemniej jednak, zgodnie z przyjêtymi zasadami dofinansowania, warto—æ kosztorysowa inwestycji zgłaszanej
do dofinansowania nie mo–e byæ ni–sza ni– 50 tys. zł i wy–sza ni– 5 mln zł, a —rodki mog• byæ wydatkowane
go końca roku 2022.
Aby oceniæ mo–liwo—æ ubiegania siê o dofinansowanie drogi, o której wspomina Pan w pi—mie, nale–ałby
okre—liæ:
1) zakres robót - w interpelacji jest jedynie mowa o drodze pod zarz•dem Spółdzielni. W celu okre—lenia
szacunkowej warto—ci prac drogowych potrzebny jest dokładny zakres okre—lony np. przez numery działek lub
mapkê pogl•dow•. Dodatkowo działki, na których bêd• prowadzone prace budowlane powinny byæ pod
zarz•dem miasta;
2) dokładne okre—lenie czy prace s• zwi•zane z remontem, przebudow• czy budow• nowej drogi - ka–da z
tych opcji jest powi•zana z inn• procedur• dalszego działania (ró–ne horyzonty czasowe realizacji inwestycji
oraz ró–ne koszty).

Komisja oceniaj•ca wnioski, powołana przez Prezesa Rady Ministrów, oceniaj•c wnioski bierze ponadto pod 
uwagê: 

•   realizacjê zasady zrównowa–onego rozwoju;
•   kompleksowo—æ planowanych inwestycji;
•   ograniczenie emisyjno—ci i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w —rodowisko;
•   koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczêcia

inwestycji;
•   liczbê osób, na które planowane inwestycje bêd• miały korzystny wpływ;
•   relacjê kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;
•   wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klêsk –ywiołowych lub zapobieganie im w

przyszło—ci, je–eli planowana inwestycja mo–e mieæ taki wpływ;
•   zapewnienie dostêpno—ci w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostêpno—ci

osobom ze szczegól−nymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).



 

  
 

Wniosek przed zło–eniem wymaga ponadto zaopiniowania przez wła—ciwy oddział terenowego Krajowego 
O—rodka Wsparcia Rolnictwa. 

Sprawê prowadzi Zarz•d Dróg Miejskich - w zakresie merytorycznym planowanych robót. Natomiast kwestie 
formalne zwi•zane z warunkami konkursu weryfikowało  Biuro Rozwoju Miasta (p. Anna Włodarczak, tel. 
32 338 6550). 

Z powa–aniem, 

Mariusz ƒpiewok 
Zastêpca Prezydenta Miasta 
(podpisano elektronicznie) 
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