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Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla naszej
lokalnej społeczności, w odbudowie domostw i gospodarstw, po przej ściu nawałnicy burzowej w dniu
11 sierpnia 2017 r. Ogromne środki finansowe tramy do poszkodowanych, w tym w większości do
gospodarstw rolnych. Pomogło to nam przetrwać najtrudniejsze chwile. Zdarzenie spowodowało
uszkodzenia %dź zniszczenia w ponad 1400 budynkach w 5-cio tysięcznej gminie! ! !

Wielu mieszkańców naprawiło już uszkodzenia budynków, głównie mieszkalnych, jeszcze w
roku ubiegłym. Inni nadal doprowadzają do porz4dku swoje gospodarstwa, gdyż nie zawsze
wystarczyło czasu, fachowców czy pieniędzy. Naprawiliśmy większość szkód w infrastrukturze
komunalnej Gminy. Nie byliśmy w stanie odbudować wszystkich gminnych zasobów
mieszkaniowych. Trwają remonty mieszkań, by mieszkańcy komunalnych budynków mogli się
przeprowadzić z obiektów zastępczych do lokali docelowych.

Najwięcej jednak problemów, związanych z ww. zdarzeniem oraz blisko półtorarocznymi
opadami deszczu, mieszkańcy naszej Gminy i Powiatu Sępoleńskiego, mają z fatalnym stanem dróg
powiatowych. Na terenie naszego Powiatu, w wyniku nawałnicy sierpniowej, około 2000 drzew
zostało uszkodzonych, w tym duża część powalonych. Drzewa upadając zniszczyty drogi, głównie
nawierzchnię asfaltową oraz pobocza i rowy.

Drogi powiatowe, utwardzane w latach 60-tych i 70-tych XX w., niestety dzisiaj stanowią
zdegradowane budowle. Niewystarczająca podbudowa z kamienia wapiennego jak i wysadzinowe
grunty, na których jest ułożona, spowodowały niedostateczny stan techniczny dróg. Obecnie, przy
ogromnym ruchu kołowym, dużo większym niż ten, na który zostały drogi zaprojektowane, powoduje
ich dalszą degradację. Drogi są dziurawe, z oberwanymi poboczami, co zagraża bezpieczeństwu ruchu
drogowego.

Mieszkańcy naszej Gminy i Powiatu słusznie domagają się od władz samorządowych
doprowadzenie do właściwego stanu przejezdności dróg powiatowych. Tymczasem potencjał
finansowy Powiatu Sępoleńskiego nie pozwala na prawidłowe utrzymanie przedmiotowych dróg.
Przyrzeczona pomoc finansowa Rządu RP na sfinansowanie 80% kosztów przebudowy ok 26 km dróg
powiatowych (12 krn na terenie Gminy Sośno) jest na pewno dużą pomocą. W tym względzie służby
Pana Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wykazały się dużą empatią i ogromnym zrozumieniem w
stosunku do mieszkańców powiatu. Jednak pomoc ta jest dalece niewystarczająca. Już samo
zabezpieczenie 20% kosztów przebudowy jest dla naszych samorządów ogromnym wyzwaniem.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Pana Premiera o rozważenie możliwości
zwiększenia pomocy finansowej na przebudowę większej ilości dróg, przy jednoczesnym
zmniejszeniu udziału finansowego samorz4dów. 8vvo3:? prośbę kierujemy po rozmowach z
mieszkańcarni, którzy takiej pomocy oczekują.



Ponadto stwierdzamy, że wszelkiego rodzaju programy budowy dróg lokalnych, przy
współfinansowaniu sarnorządów, promują bogate sarnorządy, które cz«;sto z powodzeniem mogą
realizować inwestycj e drogowe bez dofinansowania. Natomiast mniej zasobne powiaty maj ą problemy
z samym utrzymaniem bieżącym dróg. Wyłożenie środków finansowych by móc pozyskać dodatkowe
środki, z programów na budowę dróg, jest często niewykonalne. Tymczasem użytkownicy dróg
powiatowych, %dących przecież siecią dróg publicznych, korzystają z nich niezależnie od miejsca
zamieszkania.

Uważamy, że w tym względzie niezbędne są rozwiązania systemowe na poziomie
ogólnokrajowym. Wydaje się, że subwencja drogowa, przekazywana powiatom w zależności od
długości sieci dróg, byłaby dobrym rozwiązaniem. Tego rodzaju finansowanie sprawdziło się w
pierwszych latach funkcjonowania samorządu powiatowego, kiedy to na terenie Gminy Sośno
naprawiono kilkukilometrowe odcinki dróg. Potem już takiego szcześcia nie mieliśmy.

Mając na uwadze powyższe fakty, bardzo serdecznie prosimy Pana Premiera, w imieniu
społeczności lokalnej, o zajęcie stanowiska dotyczącego zwiększenia pomocy finansowej na
przebudowę dróg w Powiecie Sępoleńskim. Proces przebudowy dróg to ogromne przedsięwzięcie,
zarówno finansowe jak i logistyczne, które nie sposób zamknąć w jednym roku budżetowym. Mając
na uwadze duże koszty przebudowy oraz m.in. problemy z pozyskaniem wykonawców dokumentacji
technicznej czy wykonawców robót budowlanych, zdajemy sobie sprawę, że przedsięwzięcie może
potrwać dłużej.
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1. Pan Andrzej Adarnczyk, Minister Infrastruktury,
ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

2. Pan Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
ul. Stefana Batorego 5; 02-591 Warszawa
Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko - Pomorski,
ul. Jagiellońska 3; 85-950 Bydgoszcz

4. Pan Jarosław Tadych, Starosta Sępoleński,

3.


