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Regionalnego 

Swiftokrzyski Urz^d Wojewodzki 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

nawi^zuj^c do pisma z dnia 13 pazdziernika br. dotycz^cego Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ponizej przekazuj^ stanowisko w poruszonych przez Pana 
Dyrektora kwestiach. 

W dniu 7 stycznia 2014 r. Komitet Staiy Rady Ministr6w wskazal, iz to minister do spraw transportu 
b^dzie w^asciwy w zakresie koordynacji dziaiah dotycz^cych rozwoju sieci drog iokalnych, zobowi^zuj^c 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju do przedlozenia niezb^dnych rozstrzygnl^e w tej sprawie. Od poczqtku 
intencj^ bylo w maksymalnym zakresie wykorzystanie dobrze funkcjonuj^cych eiementow Narodowego 
Programu Przebudowy Drog Lokainycin, ktory aktualnie obowi^zuje i jest nadzorowany przez ministra 
wiasciwego ds. administracji publicznej. W tym celu odbyly si^ spotkania z przedstawicielami MAiC, urz^dow 
wojewodzkich, przedstawicielami Zwi^zku Powiat6w Polskich oraz Zwi^zku Gmin Wiejskich RP. ich celem 
byb zebranie wnioskow, sugestii i propozycji usprawnien lub ewentualnycin zmian w obecnie obowi^zuj^cym 
Programie. Wszystkie podlegaly szczegolowej anatizie. 

Ostatecznie przyj^to, iz celem, do ktorego d^zyc b^dzie resort infrastruktury i rozwoju poprzez realizacj^ 
Programu, jest przede wszystkim budowa spojnego systemu drog powiatowych i gminnych zapewniajqcego 
w szczegolnosci jednorodnosc infrastruktury drogowej, przekladaj^c^ s i^ bezposrednio na zwi^kszenie 
bezpieczehstwa ruchu drogowego. Planowan^ konsekwencj^ realizacji b^dzie rowniez wyrownywanie 
szans rozwojowych regionow i budowanie spojnosci terytorialnej. Rozbudowa sieci polqczeh drogowych 
wptynie korzystnie na szerokie spektrum czynnikow warunkuj^cycli rozwoj regionow, a co za tym idzie 
rowniez sprawne funkcjonowanie panstwa. Przyj^cie takich wlasnie celow uzasadnione jest z uwagi na 
zadania przypisane ministrowi wiasciwemu ds. transportu. 

Opracowuj^c zatozenia do Programu, cliciano r6wniez stworzyc procedury ograniczaj^ce wydatkowanie 
srodkow finansowych z budzetu panstwa na realizacji zadan, ktore w sposob znikomy wplyn^ na popraw^ 
stanu sieci dr6g powiatowych i gminnych, a tym samym warunkow bezpieczehstwa ruchu drogowego. 

Tym celom zostaly podporz^dkowane kryteria oraz przypisana im skala mozliwych do uzyskania 
punkt6w, wedtug ktorych oceniane b^6^ wnioski o dofinansowanie w ramach Programu. 

Obj^te Programem zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu drog gminnych i powiatowych 
wykonywane b^d^ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane, ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie drog publicznych oraz z przepisami techniczno-budowlanymi, w szczegolnosci zas 
z rozporz^dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada6 drogi publiczne 1 ich usytuowanie oraz z 
rozporz^dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r, w sprawie warunk6w 
technicznych, jakim powinny odpowladac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. 

Dodatkowo wskazac nalezy, iz zatwierdzone przez Rad^ Ministr6w w dniu 8 wrzesnia 2015 r. 
dokumenty w postaci: uchwaly zatwierdzaj^cej program wieloletni pn. Program rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz rozporz^dzenia zmieniaj^cego 
rozporzqdzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dia jednostek samorzqdu terytorialnego na 
przebudowy, budowy lub remont drog powiatowych i gminnych okreslaj^ zasady naboru i wyboru 
projektow do dofinansowania oraz koordynacji realizacji zadah, ktore uzyskaj^ dofinansowanie. 



W Programie wskazano, iz minister wlasciwy ds. transportu okresli: 

1. Wzor wniosku o dofinansowanie; 

2. Instrukcj^ wypelniania wniosku o dofinansowanie; 

3. Instrukcj^ oceny przez Komisj^ wnioskow o dofinansowanie; 

4. Wzor karty oceny formalnej; 

5. Wzor karty oceny merytorycznej; 

6. Wzor zbiorczej karty oceny merytorycznej wnioskow o dofinansowanie zadania; 

7. Wzor wst^pnej / ostatecznej listy rankingowej wnioskow o dofinansowanie. 

Powyzsze dokumenty dookresl^ zasady wskazane w Programie i rozporz^dzeniu. 

Oceny wnioskow o dofinansowanie pod wzgl^dem formalnym I merytorycznym dokonuje Komisja powoiana 
przez Wojewod^. Komisja ta dziala na podstawie uciiwaly Rady Ministrow z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w 
sprawie ustanowienia ww. Programu oraz rozporz^dzenia, W zakresie nieuregulowanym w tych aktacli 
prawnycli oraz Instrukcji oceny przez Komisja wnioskow o dofinansowanie, spos6b i tryb pracy komisji 
okresia regulamin przyj^ty przez komisja i zatwierdzony przez wojewod^. 

W Instrukcji oceny oraz we wzorze karty oceny merytorycznej wskazano, co powinno bye brane pod uwag^ 
przy ocenie wniosku w kontekscie spetnienia poszczeg6lnycl^ kryteriow. Z uwagi na fakt, iz realizacja 
Programu ma odzwierciedlac rbwniez specyfik^ danego wojewodztwa, wojewoda moze sprecyzowac w 
regulaminie jakie elementy w ramacti kryterium nr 2, 3 i 5 ma]^ bye brane pod uwag? przy ocenie wnioskow. 

Nalezy jednak wskazac, iz regulamin nie moze okreslac innych zasad oceny wnioskow niz zasady opisane w 
niniejszej Instrukcji oceny wnioskow o dofinansowanie. Nalezy to interpretowac jako brak mozliwosci zmiany 
kierunkowycii wytycznycli wskazanycii przez ministra wtasciwego ds. transportu ani maksymalnej liczby 
punktow przyj^tej dia danego kryterium. 

Zaznaczenia wymaga, iz Program nie stawia wymagah innycti niz okreslone powyzszymi aktami 
prawnymi. Punktowane s^ natomiast jedynie rozwiqzania gwarantuj^ce popraw^ bezpieczehstwa 
wszystkich uzytkownikow ruchu. Tymczasem jednostki samorzadu terytoriainego twierdzq, iz „budowa 
drogi gminnej spetnia swoj^ funkcj^, mimo niedotrzymywania wszystkich parametrow". Minister 
wlasciwy ds. transportu nie powinien zaakceptowac takiego podejscia. Program i przyj^te w nim kryteria 
gwarantuj^, ze w ramacii inwestycji (przebudowy, rozbudowy, budowy) powstawa6 b^dzie w peini 
funkcjonalna i bezpieczna infrastruktura drogowa. 

Nale;^y wskazac, iz Program nie stawia wymagah innycin niz okreslone powyzszymi aktami prawnymi. 
Wprowadzone wymogi rowniez w kontekscie spefniania warunkow technicznych wynikaj^ z kontroli 
Najwyzszej Izby Kontroli z marca 2014 r., kt6rej tematem byla Organizacja sieci drog powiatowych i 
gminnych z uwzgl^dnieniem efektow realizacji „Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych". W 
kontrolowanej dzlafalnosci NIK zidentyfikowa^a nieprawidJowosci polegaj^ce m.in. na; 

• raz^cycti zaniedbaniach w zakresie prawidiowego oznakowania drog oraz sporz^dzania 
projektow staiych organizacji ruchu, co w powi^zaniu ze z^ym stanem technicznym drog 
lokalnych powodowab nadal wysoki poziom zagrozenia bezpieczehstwa w ruchu drogowym, 

• braku planow rozwoju sieci drogowej, aktualnej ewidencji drog oraz braku udokumentowania 
wtasciwie dokonywanych przegl^dow ich stanu technicznego, 

Zdaniem NIK istnieje potrzeba podj^cia kompleksowych rozwi^zah w zakresie zwi^kszenia 
bezpieczehstwa ruchu drogowego. Wieloietnie zaniedbania w zakresie wprowadzenia stalych 
organizacji ruchu uniemozliwiaj^ osi^gni^cie spojnosci i logicznoSci oznakowania. Potrzebna jest takize 
weryfikacja, przez organy zarz^dzaj^ce ruchem i nadzoruj^ce zarz^dzanie ruchem, istniej^cego 
oznakowania drog powiatowych i gminnych pod k^tem jego prawidlowoSci, 

Cz^sd zal^cznikow zostala natomiast wskazana po to, aby Komisje mogly jednoznacznie i bezbt^dnie 
przyznac punkty podczas oceny merytorycznej. Rodzaje wymaganych zat^cznikow byly dyskutowane i 
uzgodnione z przedstawicielami urz^dow wojewodzkich, 

Ponadto nalezy wskazafc, iz przyj^cie przez Rad^ Ministrow oraz ustalenie dokumentow wykonawczych 
nast^piio w jednym momencie dIa wszystkich potencjalnych beneficjentow i wszyscy maj^ ten sam czas 
na przygotowanie i zIoZenie wniosku. Warto zaznaczyc, iz powyzsze zaiozenia byty przedstawiane 



{pierwsze spotkanie odbylo s i ^ juz w kwietniu br.) a takze na roboczo konsultowane i pozytywie 
zaopiniowane przez przedstawicieli Zwi^zku Powiatow Polskich oraz Zwi^zku Gmin Wiejskich RP, jako 
korporacji reprezentatywnych dla wszystkich jst. Ponadto projekt Programu podlegai oficjalnym 
konsultacjom pubiicznym. Do resortu infrastruktury i rozwoju nie wpfyn^fy zastrzezenia odnosnie 
proponowanych kryteriow. 

Przekazuj^c powyzsze informuj^, iz wszystkie zgiaszane wnioski/sugestie zostan^ przeanalizowane pod 
katem mozliwosci uwzgi^dnienia ich w dokumentach wykonawczych przed nast^pnym naborem. 
Niemniej jednak brak jest uzasadnienia dia usuni^cia wymagan wynikaj^cych z powszechnie 
obowi^zuja,cego prawa. 

Z powazaniem 

DYRCKTOR 

RafaiNowak 


