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W związku z ogłoszeniem przez ministra infrastruktur, pana Andrzeja 
Adamczyka dniu 21.02.2019 programu: 
..Funduszu Dróg Samorządowych", wnoszę pytanie do pana Prezydenta: 

- czy miasto Zgierz będzie się ubiegało o dofinansowanie bardzo ważnych 
społecznie inwestycji drogowych na terenie Zgierza? 

Pragnę nadmienić, że zgłaszając inwestycję do Wojewody Łódzkiego można 
uzyskać dofinansowanie do 80 % kwoty zadania. 
Dofinansowanie dotyczy realizacji jednorocznych. 
Mam w tym miejscu na myśli inwestycję w ul. Grotnicką, która jest kluczowym 
elementem dojazdu do zachodnich terenów miasta Zgierza . 
Dofinansowanie dotyczy również inwestycji wieloletnich, 
co idealnie nawiązuje do budowy północnej obwodnicy Zgierza, stanowiącej dojazd 
do " Podstrefy Ekonomicznej Rudunki". 

Z poważaniem, 
Krzysztof rCarasiń Aj 



Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 
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Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą ubiegania się Gminy Miasto Zgierz 

o środki z nowoutworzonego „Funduszu Dróg Samorządowych", na wstępie chciałbym 

poinformować, iż nie zostały jeszcze ogłoszone przez Wojewodę Łódzkiego zasady oraz 

nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy, przebudowy lub remontu 

dróg powiatowych i gminnych. Na dzień dzisiejszy na stronie Ministerstwa Infrastruktury 

zostały zamieszczone informacje na temat „Funduszu Dróg Samorządowych" oraz ogłoszony 

nabór wniosków na zadania mostowe. Nie znając zasad i wytycznych programowych nie 

można w tym miejscu składać wiążących deklaracji o złożeniu wniosku na konkretną 

inwestycję. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych określa, 

iż wysokość dofinansowanie rzeczywiście będzie mogła pokrywać do 80% kosztów realizacji 

zadania, niemniej jednak wysokość ta będzie uzależniona od poziomu dochodów własnych 

jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu na fakt, iż przyznanie dotacji będzie 

odbywało się na zasadach konkursu z oceną punktową wniosków na podstawie określonych 

kryteriów, po ogłoszeniu przez Wojewodę szczegółowych zasad będzie konieczne 

przeprowadzenie analizy konkretnych możliwych do zrealizowania inwestycji w aspekcie 

szans otrzymania najwyższej oceny, tak ażeby zmaksymalizować prawdopodobieństwo 

uzyskania dofinansowania. 

Podsumowując chciałbym zapewnić, iż na bieżąco monitorowane i wykorzystywane 

są możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania w szczególności inwestycyjne, 

czego efekty wyraźnie widać w przestrzeni publicznej naszego miasta w okresie ostatnich lat. 
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