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 Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych jest bardzo dobrą i długo oczekiwaną formą wsparcia 
poprawy stanu dróg lokalnych. Jest wyjątkowo atrakcyjną formą pozyskania dodatkowych środków 
finansowych. Finansowe wsparcie z budżetu państwa zwiększa możliwości gmin i powiatów na rozpoczęcie 
lub kontynuację jakże kosztownych inwestycji drogowych. Jak powszechnie wiadomo potrzeby samorządów w 
tej dziedzinie funkcjonowania są ogromne, stąd też bardzo duże zainteresowanie gmin i powiatów 
Programem. 
 
 Na podstawie przeprowadzonej procedury pierwszego naboru wniosków, Zarząd Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski, poniżej przedstawia uwagi do Programu: 
 

1. Zarząd SGiPW sprzeciwia się równemu podziałowi środków pomiędzy wszystkie województwa. Jest 
to niewłaściwa zasada, bowiem nie uwzględnia ilości dróg bądź powierzchni terenu zurbanizowanego 
w danym województwie. 

 
2. W związku z alokacją środków osobo dla dróg powiatowych i osobno dla dróg gminnych, również 

kryteria oceny merytorycznej wymagają modyfikacji i powinny być dostosowane do poszczególnych 
beneficjentów. Wnioski powinny być oceniane, według osobnych kryteriów, odrębnie w każdej grupie. 
Ponadto, wszyscy wnioskodawcy powinni być informowani o uzyskanej punktacji, zarówno o ocenie 
ogólnej jak i poszczególnych jej elementów składowych.    
 

3. W ocenie merytorycznej zbyt duża waga przykładana jest do partnerstwa. Tym samym karze się 
beneficjentów, którzy z własnych środków chcą realizować zadanie. Należy zatem zmienić zapisy       
w regulaminie konkursowym dotyczące oceny tego elementu w ten sposób, aby partnerstwo              
w zapewnieniu środków własnych było dopuszczalne, ale nie stanowiło kryterium podlegającego 
ocenie 

4.  W kryterium bezpieczeństwa, jego skala powinna być oceniana przez fachowców zajmujących się 
organizacją ruchy drogowego, a nie na podstawie danych statystycznych o ilości kolizji. 

  
5. W kolejnej edycji należy uściślić założenia programu oporze doprecyzowanie zasad składania 

wniosków, sposobu ich przygotowania oraz określenia wymaganych załączników i ich formy.  
 

             Pomimo przedstawionych powyżej uwag, Zarząd stoi na stanowisku, że Program ten powinien być 
kontynuowany przez kolejne lata (w założeniach Rządu program funkcjonować ma tylko trzy lata). Pierwsza 
procedura naboru wykazała, że ilość złożonych wniosków przez poszczególne samorządy znacznie 
przekroczyła możliwości współfinansowania przez Program. W związku z powyższym uważamy, że rozważyć 
należy zwiększenie, w kolejnych latach, puli środków finansowych przeznaczonych corocznie na realizację 
Programu. 
            Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oczekuje, iż powyższe uwagi uwzględnione 
zostaną w kolejnej turze Programu.  
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