Pytanie:
Dzień dobry,
chciałabym dowiedzieć się na jakim etapie jest tworzenie dokumentacji technicznej dróg gminnych
w Letnicy, o które wnioskowano do budżetu gminy i które w tymże budżecie zostały ujęte?
Małgorzata Jagoda

Dlaczego Pani Wójt odstępuje od stworzenia dokumentacji technicznej na drogi gminne
w miejscowości Letnica, na które to zadanie przeznaczono 150 000 zł. Stan dróg w naszej
miejscowości jest katastroficzny o czym wiadomo od dawna. Wobec powyższego pytanie
dlaczego taka decyzja?

Łukasz

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Środki w budżecie gminy na 2021 r. w kwocie 150 tys. zł zostały zabezpieczone i miały stanowić
wkład/udział finansowy gminy potrzebny do wniosku na pozyskanie środków rządowych,
przeznaczonych dla gmin, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne (rozmowy
takie były prowadzone w obecności wszystkich radnych oraz skarbnika gminy na komisji w spr.
projektu budżetu na 2021 r.). Podczas tworzenia projektu budżetu na 2021 rok ukazały się pierwsze
informacje ze strony rządu o nowym programie finansowym dla gmin, gdzie istniały PGR. Link do
artykułu, który wskazuje, na co te środki można było pozyskać
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/fundusz-dla-gmin-popegeerowskich-formularzwniosku-o-dofinansowanie
Mając powyższe na uwadze, Gmina Świdnica oczywiście przystąpiła do programu. Wniosek został
złożony na budowę dróg w miejscowości Letnica, jako jedynej miejscowości, gdzie takie
państwowe gospodarstwa rolne funkcjonowały. Niestety Gmina Świdnica po raz kolejny ubiegając
się o środki rządowe, dofinansowania nie otrzymała, a wniosek opiewał na kwotę 5 mln zł.
Zdaję sobie sprawę z fatalnego stanu dróg, jaki jest nie tylko w miejscowości Letnica, ale również
w większości miejscowości naszej gminy. Proszę uwierzyć, że zależy mi na tym, aby te drogi
budować i remontować, jednak nie uda się w ciągu krótkiego czasu nadrobić tego, co zostało
zaprzepaszczone przez lata. W tegorocznym budżecie została zapisana kwota 250 tys. zł na
stworzenie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Świdnica – Letnica, cały koszt
dokumentacji Gmina Świdnica finansuje w 100% . Wszyscy wiemy, że powiat nigdy sam takiej
inwestycji nie przeprowadzi. Gmina Świdnica w 2019 r. z inicjatywy poprzedniego wójta śp.
Krzysztofa Stefańskiego oraz mojej, jako pierwsza gmina powiatu zielonogórskiego wyszła z
propozycją budowy dróg powiatowych wspólnymi siłami. W przeciwnym wypadku moglibyśmy
czekać kolejne 25 lat.
Jestem odpowiedzialna wobec zobowiązań, które złożyłam, że po jej wykonaniu przez Powiat
Zielonogórski, Gmina Świdnica będzie również partycypować w 50% kosztów budowy drogi – ok.
6 km. Z pewnością środki te opiewać będą na kilka milionów złotych. Niestety nie uda się zrobić
wszystkiego w krótkim czasie, mając również na względzie możliwości finansowe gminy. Nie jest
sztuką stworzyć dokumentację na drogi i wydać środki publiczne w wysokości 150 tys. zł, kiedy
mamy świadomość, że projekt jest ważny 3 lata. Dodatkowo ważnym elementem jest również to,
że Gmina Świdnica zawsze składa wnioski o środki w ramach rządowych programów np.

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jednak wsparcia nie otrzymuje, a sama nie jest w stanie
budować tyle dróg, ile by chciała.

Pozdrawiam
Izabela Mazurkiewicz
Wójt Gminy Świdnica

