Wojewodowie podzielą rządowe pieniądze na drogi
Utworzono: wtorek, 12, czerwiec 2018 10:47

Rząd wesprze 433 samorządowe
inwestycje w drogi lokalne. Wojewodowie zdecydowali jak podzielić dodatkowe 500
milionów zł, które rząd przeznaczył na ten cel w marcu.

- Polska to nie tylko te wielkie metropolie i arterie komunikacyjne między nimi.
Patrzymy też na małe gminy. W tym roku już przeznaczyliśmy na rozwój dróg
lokalnych bezprecedensową kwotę 1,3 miliarda złotych – powiedział premier
Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wojewodami.
- Małe ojczyzny, małe inwestycje, ale znaczenie dla lokalnych społeczności
ogromne. Wśród wspartych przedsięwzięć są na przykład drogi dojazdowe do
terenów inwestycyjnych, mosty, brakujące fragmenty dróg. Jeśli na Polskę
spojrzelibyśmy jak na puzzle, to właśnie łączymy trwale najmniejsze elementy –
zaznaczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Gdzie trafią pieniądze
Dodatkowe pieniądze trafią do 421 samorządów na 433 inwestycje. Inwestycje
obejmą około 561 kilometrów dróg gminnych i powiatowych. Część przedsięwzięć to
budowa nowych dróg, a część – modernizacja i remonty. Oprócz dróg powstanie też
26 mostów, 230 kilometrów chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych i 300
bezpiecznych przejść dla pieszych. Średnia wartość dotacji na jedną inwestycję to
1,15 miliona złotych. Kwoty dotacji wahają się od 64 tysięcy do 5 milionów złotych.
Inwestycji może być więcej. Gdyby pojawiły się oszczędności, będzie można je
przeznaczyć na projekty rezerwowe, których jest 196.
Rząd finansuje budowę dróg lokalnych
500 milionów złotych to dodatkowe pieniądze z dotacji celowej z budżetu państwa,
które rząd zdecydował się przeznaczyć na inwestycje w drogi lokalne. Samorządy
gminne i powiatowe mogą z nich współfinansować inwestycje w drogi lokalne w
2018 roku. Formalna nazwa programu, w ramach którego udzielane są dotacje, to
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"Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" (program wsparcia dróg lokalnych).
Razem z 800 milionami złotych z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019", rząd przeznaczy w 2018 roku 1,3
miliarda złotych na inwestycje w drogi lokalne.
Założenia programu wsparcia dróg lokalnych
Program powstał w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Jest konsekwencją przyjęcia
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla konieczność
równomiernego rozwoju Polski. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w
pojedynczej inwestycji może wynieść 60-80 procent kosztów, w zależności od
wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy lub powiatu.
Do 15 kwietnia wojewodowie przyjmowali wnioski o dofinansowanie. W połowie
maja przekazali wstępne listy do zaopiniowania Ministrowi Inwestycji i Rozwoju.
Biorąc pod uwagę te opinie, wojewodowie przygotowali ostateczne listy zadań do
wsparcia. Następny etap to podpisywanie umów.
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