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Rozmowy z Adrianem Czubakiem i Andrzejem Brzeziną o
dotacjach z funduszu dróg samorządowych dla opolskich
samorządów oraz stanie dróg lokalnych
Adrian Czubak, wojewoda opolski 117 mln złotych otrzymała Opolszczyzna z Funduszu Dróg
Samorządowych. - To jest fundusz a nie typowa dotacja, więc ta kwota może się jeszcze zmienić powiedział w porannej rozmowie 'W cztery oczy' wojewoda opolski Adrian Czubak. Spo śr ód
wszystkich województw nasze dostało na drogi samorządowe najmniej. - Jesteśmy najmniejszym
województwem biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i sieć dróg, zawsze stosunkowo mamy tę
kwotę dotacji najmniejszą. Natomiast jest to najwięcej ile województwo dostało w ciągu roku na
drogi w historii - zaznaczył wojewoda. Rozdzielono także dotację na program 'Posiłek w szkole i
w domu'. Z 3 mld zł w skali kraju Opolszczyzna dostała na ten cen 13 mln złotych. Na remont lub
odtworzenie stołówek w szkołach rząd przyznał milion złotych, a zapotrzebowanie zgłoszone
przez samorządy sięga 5 mln. - Kiedy będziemy po pełnej weryfikacji wniosków i stwierdzimy, że
wszystkie spełniają kryteria natychmiast będziemy się starać o dodatkowe środki - zapowiedział
wojewoda Czubak.

Andrzej Brzezina, wiceburmistrz Krapkowic Gmina Krapkowice nie otrzymała wsparcia w
pierwszym naborze Funduszu Dróg Samorządowych. - Spodziewaliśmy się tego, nie mamy żalu do
wojewody - powiedział w 'Poglądach i osądach' Andrzej Brzezina, wiceburmistrz Krapkowic. - Już
przy składaniu wniosków mieliśmy świadomość, że mają one małe szansę, gdyż wnioskowaliśmy
o pieniądze na małe drogi osiedlowe, nie ma przy niż ważnych obiektów - dodał wiceburmistrz.
Zapowiedział, że gmina przygotowuje wniosek do drugiego naboru. - Chcemy wybudować drogę
dojazdową z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych. To odcinek około kilometra, ale
zastanawiamy się, czy wnioskować o cały odcinek, czy tylko fragment - mówił wiceburmistrz
Brzezina. Gmina musi zapewnić cz ęściowe finansowanie zadania, aby uzyskać rządową dotację.
Krapkowice czekają także na decyzję w sprawie dotacji na przygotowanie dokumentacji budowy
nowego mostu z funduszu 'Mosty dla regionów'. - Jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego
projektu, gdyż zainteresowanie nim w Polsce jest relatywnie małe. Liczymy, że nasz wniosek
otrzyma dotację - dodał.

