Wągrowiec, dnia 28 kwietnia 2020 roku
Alicja Trytt
Radna Rady Miejskiej w Wągrowcu
Przewodnicząca Klubu Radnych
Samorządność Wągrowiecka 2000
Pan Burmistrz Miasta Wągrowca
Jarosław Berendt
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Pana Jakuba Zadrogi

ZAPYTANIE
Na podstawie art. 24 ust. 5. i ust. 6. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
ze zmianami, składam zapytanie w sprawie braku przyznania dofinansowania dla Gminy Miejskiej
Wągrowiec na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych.
Fundusz Dróg Samorządowych (dalej: Fundusz) to finansowe wsparcie ze strony rządu dla gmin
i powiatów realizujących zadania z zakresu inwestycji drogowych. W ubiegłych latach Gmina Miejska
Wągrowiec składała wnioski o takie dofinansowanie i z powodzeniem je uzyskiwała.
Tymczasem z ogłoszonej w połowie kwietnia zatwierdzonej przez rząd listy zadań, które zostaną
dofinansowane z Funduszu w kolejnych latach wynika, że mimo iż na remonty oraz przebudowę dróg
gminnych i powiatowych w Wielkopolsce przewidziano 231 milinów złotych, Gmina Miejska
Wągrowiec nie otrzyma z tej puli ani złotówki, choć bez wątpienia potrzeby są ogromne.
Dofinansowane natomiast zostaną zadania prowadzone, np. przez Gminę Mieścisko (przebudowa
ulicy Słonecznej w Mieścisku) i Powiat Wągrowiecki (rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach).
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy Gmina Miejska Wągrowiec złożyła wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu inwestycji
drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych w naborze, który miał miejsce w sierpniu 2019
roku?
W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, proszę o wyjaśnienie przyczyn
niezłożenia wniosku, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej na to pytanie, proszę o wyjaśnienie:
2. Jaka/Jakie inwestycja/inwestycje zostały objęte w/w wnioskiem i o jaką wysokość dotacji
Gmina Miejska Wągrowiec wystąpiła?
3. Jakie są przyczyny braku uzyskania dofinansowania z Funduszu przez Gminę Miejską
Wągrowiec na te inwestycje? Proszę o szczegółowe uzasadnienie.
Jednocześnie, w sytuacji złożenia w/w wniosku proszę o udostępnienie jego treści w wersji
elektronicznej poprzez jego przesłanie na mój adres mailowy.
Z wyrazami szacunku,
Alicja Trytt
Radna Rady Miejskiej w Wągrowcu
Elektronicznie podpisany przez
Alicja Trytt
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