Pytanie:
Pani Wójt, dziękuję za odpowiedź. Nie mogę jednak jej pozostawić bez dodatkowych pytań, które
nasuwają mi się po jej przeczytaniu.
Nie zrozumiałe jest dla mnie dlaczego w odpowiedzi na pytanie o drogi gminne w Letnicy, pisze
Pani tak rozlegle o drodze powiatowej Świdnica - Letnica, która służy nie tylko mieszkańcom
Letnicy, ale też Koźli, Grabowca, Lipna i być może innych wsi, a przede wszystkim jest drogą
powiatową. Doceniam starania i wkład finansowy w tę inwestycję, jednak nie tego dotyczyło moje
pytanie. Pytanie było o drogi gminne w Letnicy, a to zupełnie inna pozycja budżetowa.
Pisze Pani, że dokumentacja jest ważna 3 lata i - jak zrozumiałam - szkoda ją robić żeby się nie
zmarnowała, to tak, jak powiedzieć, że żadnych planów co do tych dróg nie ma. Czy dobrze
rozumiem z Pani odpowiedzi, że w najbliższych 3 latach nie jest planowana budowa żadnych
dróg gminnych w Letnicy?
Nie ukrywam, że liczyłam (a zapewne i mieszkańcy również), iż stworzenie tej dokumentacji
będzie pierwszym krokiem do budowy dróg, a dalsze kroki zostaną podjęte w najbliższych latach.
Nie domagaliśmy się od gminy budowy wszystkich dróg na raz, wskazane zostały najbardziej
priorytetowe, nawet nie domagaliśmy się ich budowy od razu. Liczyliśmy na metodę małych
kroków, rozpoczynając od utworzenia dokumentacji technicznej, a i tu zawiedliśmy się.
Dodam jeszcze, że podczas corocznego ustalania propozycji do gminnego budżetu na 2021r to
mieszkańcy Letnicy wnioskowali o ujęcie w gminnym budżecie przygotowania dokumentacji
technicznej wskazanych dróg - jeszcze przed pojawieniem się informacji o możliwości
pozyskiwania środków z rządowego programu wsparcia.
Proszę wziąć pod uwagę, że może się zdarzyć sytuacja, iż rząd ogłosi nowe środki na budowę
dróg, ale tylko dla tych, którzy mają już gotową dokumentację i są gotowi do budowy. A my z
niczym. Może jednak lepiej od czegoś zacząć, robić swoje i próbować w międzyczasie pozyskać
jakieś dodatkowe środki, a nie czekać i liczyć, że się je dostanie? Tym bardziej, że - jak Pani
pisze - gmina kilkukrotnie starała się o dofinansowanie i go nie otrzymała.
Czy przesunięcie środków przeznaczonych na dokumentację techniczną dróg gminnych w
Letnicy w tym roku zostało już przesądzone?
Małgorzata Jagoda

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Nie powiedziałam, że w najbliższych 3 latach nie jest planowana budowa żadnych dróg gminnych
w Letnicy.
Gmina regularnie występuje o środki pomocowe z różnych dostępnych źródeł. Poniżej zestawienie
złożonych wniosków od 2019 roku:
• Rok 2019 – Wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na
zadanie „Przebudowa ul. Kosowej w Wilkanowie” szacunkowa wartość zadania
2 035 450,00zł. Gmina otrzymała ” dofinansowanie w wysokości 1 017 725,00zł jednak nie
więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych zadania.
• Rok 2020 - Wniosek o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w
ramach programu sportowa polska – program rozwoju lokalnej Infrastruktury sportowej –
edycja 2020 na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Słonem wraz z łącznikiem oraz niezbędną infrastrukturą” Wartość projektu
: 2 169 996,59zł. Gmina nie otrzymała dofinansowania.
• Rok 2020 Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i
powiatów -przydział środków finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID19 w kwocie 1 426 375,00 został przeznaczony na budowę Sali gimnastycznej w Słonem.
• Rok 2020 – Wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na
zadanie „Przebudowa ul. Długiej w Świdnicy” szacunkowa wartość zadania
1 382
514,00zł. Gmina nie otrzymała dofinansowania

•

Rok 2020 – Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego na zadanie „Budowa budynku przedszkola ze
żłobkiem wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi” wnioskowana kwota 3
300 000,00zł. Gmina nie otrzymała dofinansowania.
• Rok 2020 – Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego na zadanie „Przebudowa ul. Kosowej w Wilkanowie”
wnioskowana kwota 1 100 000,00zł. Gmina nie otrzymała dofinansowania.
• Rok 2020 – Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego na zadanie „Przebudowa ul. Długiej w Świdnicy”
wnioskowana kwota 700 000,00zł. Gmina nie otrzymała dofinansowania.
• Rok 2020 – Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla
jednostek samorządu terytorialnego na zadanie „Budowa budynku przedszkola ze
żłobkiem wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi” wnioskowana kwota 1
450 000,00zł. Gmina otrzymała 800 000,00zł dofinansowania.
• Rok 2020 – Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020 „Budowa nowego obiektu infrastruktury turystycznej
poprzez rewitalizację parku przy Zborze Poewangelickim - etap I” Wartość inwestycji: 421
349,07zł wnioskowane dofinansowanie: 127 247,00zł . postępowanie w trakcie.
• Rok 2021 - Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wilkanowo w Gminie
Świdnica” budżet Województwa Lubuskiego w ramach programu „Lubuska Baza
Sportowa” wartość inwestycji: 277 206,70. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości
70 000,00 zł.
• Rok 2021 – Wnioski o przyznanie środków na zadania „Nowe Miejsca dla Przedszkolaków
w Gminie Świdnica” i „Gmina Świdnica wspiera maluchy” Współfinasowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020 Wartość projektów 1 756 631,73zł. Gmina otrzymała dofinasowanie w
kwocie 1 493 136,96zł.
• Rok 2021 – Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin
z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe gospodarstwa gospodarki rolnej na zadanie „Budowa
infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem o długości około 3500m oraz budowę
oświetlenia drogowego o długości około 4000m w miejscowości Letnica” wnioskowana
kwota 4 900 000,00zł. Gmina nie otrzymała dofinansowania.
• Rok 2021 – Wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą
techniczną w miejscowości Radomia” wnioskowana kwota pomocy 2 477 259,00zł. Gmina
nie otrzymała dofinansowania.
Jak wynika z powyższego Gmina systematycznie zabiega o środki zewnętrzne, niestety z różnym
skutkiem. W ramach naboru wniosków do tzw. Polskiego Ładu, samorządy zostały poinformowane,
że będzie możliwość złożenia wniosków na działania, które będą uwzględniały również
dokumentację techniczną wraz z budową czyli realizacja zadań w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Ponownie informuję, że mając na uwadze fakt, że w budżecie na 2021 rok zaplanowano w Letnicy
inwestycje:
•
Odnowa i uatrakcyjnienie parku przy Zborze Poewangelickim oraz
•
III etap budowy kaplicy cmentarnej w Letnicy,
środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w miejscowości
Letnica nie zostały przeznaczone na inne zadanie, jak te, które wskazano powyżej.
Pozdrawiam
Izabela Mazurkiewicz
Wójt Gminy Świdnica

