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Komisja Wojewódzka do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III
edycji NPPDL 2008-2011 rozpatrzyła wniesione zastrzeżenia do list rankingowych. Dzisiaj
(poniedziałek, 15 listopada) Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski zatwierdził aneksy dla
gmin i powiatów, na których znalazło się 13 wniosków powiatowych oraz 24 gminne.

  

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie
projektów (zadań) w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do projektu listy rankingowej - III edycja
2010/2011.pdf
plik do pobrania

  

Lista A drogi powiatowe
plik do pobrania

  

Lista B drogi gminne
plik do pobrania

  

 

      Wstępna lista rankingowa tegorocznej edycji rządowego programu Przebudowy Dróg
Lokalnych została ogłoszona 29 października. Zgodnie z regulaminem pracy komisji oceniającej
wnioski gminy i powiaty miały możliwość wnoszenia zastrzeżeń ? do 8 listopada. W odpowiedzi
na ogłoszenie projektu list rankingowych do UW wpłynęło 6 zastrzeżeń z powiatów i 9
zastrzeżeń z gmin, z tego 2 dotyczące oceny formalnej. Zastrzeżenia powiatów:
grudziądzkiego, inowrocławskiego (x2 ? były 2 wnioski), golubsko-dobrzyńskiego, tucholskiego i
brodnickiego zostały odrzucone. W przypadku gmin ? komisja odrzuciła 6 zastrzeżeń,
uwzględniając jednak zastrzeżenia w 4 przypadkach. W ocenie wniosku gminy Lipno zmieniło
się miejsce na liście rankingowej z poz. 27 na poz. 25 (pkt. 2.12 Regulaminu Komisji, który
mówi, iż w przypadku uzyskania równej liczby punktów, o zakwalifikowaniu wniosku do listy
rankingowej decyduje w pierwszej kolejności suma punktów z pierwszego obszary oceny,
następnie drugiego i trzeciego). Gmina Cekcyn wniosła o zwiększenie liczby punktów w jednym
z kryteriów ? komisja przychyliła się do wniosku i przyznała dwa punkty więcej. Podobnie w
przypadku gminy Unisław, komisja również podniosła ocenę o 2 punkty. We wniosku gminy
Solec Kujawski komisja odrzuciła wniosek o ponowną ocenę (kryterium kontynuacji inwestycji
na wnioskowanej drodze w latach 2004-2010 ? we wniosku gminy brakowało informacji o
kontynuacji inwestycji). Komisja natomiast uznała zastrzeżenia gminy Solec Kujawski i
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przyznała 2 punkty więcej w innym kryterium ("inne rozwiązania techniczne (...) poprawiające w
istotny sposób bezpieczeństwo (...)").
Ponowne uszeregowanie wniosków na listach rankingowych nie rzutuje w znaczący sposób na
kolejność gwarantowanych wniosków w ramach puli środków. Jest to zabieg czysto techniczny,
gdyż w przypadku gdy kilku wnioskodawców będących na liście rezerwowej otrzymało tą samą
łączną liczbę punktów, oznacza to że znajdują się oni w identycznej sytuacji, jeśli chodzi o
możliwość uzyskania dofinansowania z ewentualnych oszczędności poprze targowych w
ramach Programu.
W przypadku powstania oszczędności, podobnie jak w poprzednich edycjach, środki zostaną
zaproponowane wszystkim wnioskodawcom z tą samą liczbą punktów, proporcjonalnie do
wnioskowanej kwoty dotacji.
Listy rankingowe zostaną teraz przedłożone ministrowi SWiA, który je zatwierdzi do 29
listopada.  
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