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Klodzko, 26.05.2021 r.

Pan

Pawd Szafran

Radny Powiatu Klodzkiego

W odpowiedzi na interpelacj^ z dnia 11.05.2021 r. informuj^, ze zadanie inwestycyjne

pn.: "Odbudowa drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wies Klodzka - Czerwienczyce, km 2+000 -

4+870 [intensywne opady deszczu, kwiecien i maj 2017 r.] zostalo zaplanowane przez Powiat Klodzki

do wykonania w 2021 r. Warunkiem realizacji zadania byio otrzymanie dotacji z budzetu panstwa na
odbudow^ infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku kl^sk ^wiolowych. Intensywne opady

deszczu, wskutek ktorych uszkodzeniu ulegla droga powiatowa nr 3313D mialy miejsce w 2017 roku.

Dotychczas jednostki samorz^du terytorialnego mogly ubiegac si^ o dofinansowanie odbudowy

obiektow budowlanych zniszczonych w wyniku zdarzen nosz^cych znamiona kl^ski zywicdowej
maj^cych miejsce nie wczesniej niz 5 lat kalendarzowych bezposrednio poprzedzaj^cych rok

wyst^pienia z wnioskiem o dotacj^. Obecnie, zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewn^trznych i

Administracji z dnia 13.04.2021 r., okres ten zmniejszono do 2 lat kalendarzowych. Wskutek tego

Powiat Klodzki stracil mozliwosc ubiegania si§ o dofinansowanie odbudowy drogi powiatowej nr
3313D Nowa Wies Ktodzka — Czerwienczyce w ramach usuwania skutkow klfsk zywiolowych.

W zwi^zku z powyzszym Powiat Klodzki podczas opracowywania projektu budzetu na 2022

rok zwroci si^ do Wojt Gminy Nowa Ruda o wspolne wykonanie przebudowy niniejszej drogi.
Z uwagi na du^ zakres robot do wykonania oraz ich wysoki koszt zadanie planuje si? realizowac

etapami. Dhigosc odcinka, ktory zostanie zaplanowany do wykonania w roku przyszlym b?dzie

uzaiezniona od mozliwosci finansowych Powiatu Klodzkiego i Gminy Nowa Ruda.

Odnosnie mozliwosci pozyskania dofinansowania z Rz^dowego Funduszu Rozwoju Drog
informuj?, ze Powiat Klodzki w najblizszym naborze planuje zlozenie wnioskow na inne drogi

powiatowe.
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Otizymuj^:

1. Adresat,
2. Pan Zbigniew Lopusiewicz - Przewodnicz^cy Rady Powiatu Klodzkiego,
3. a/a
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