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Miliony na świętokrzyskie drogi
Listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w naszym regionie w ramach rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej przedstawiła
wojewoda Agata Wojtyszek.

Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim wojewoda, wraz z wicewojewodą Andrzejem Bętkowskim oraz
parlamentarzystami, wręczyła promesy przedstawicielom dziesięciu świętokrzyskich samorządów. Rządowy program rozwoju
polega na dofinansowaniu z budżetu państwa zadań w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg lokalnych w 2018
roku. Alokacja dla województwa świętokrzyskiego wynosi ponad 25,5 miliona złotych. Wysokość maksymalnego wsparcia na
jedno zadanie to 5 milionów zł (do 80% wartości zadania). Dofinansowanie otrzymają: gmina Jędrzejów (5 000 000 zł), powiat
kielecki (4 984 104 zł), gmina Morawica (2 561 367 zł), gmina Starachowice (5 000 000 zł), gmina Kielce  (1 219 106 zł),
powiat sandomierski (1 600 000 zł), gmina Strawczyn (975 125 zł), powiat starachowicki (2 560 000 zł), gmina Staszów (955
367 zł) oraz gmina Miedziana Góra (658 819) zł. Łączna długość odcinków dróg objętych wsparciem wyniesie 12,25 km.

– Jesienią rusza nowy nabór. Mam nadzieję że pieniądze rządowe będą szły do następnych gmin - tak, aby ten zrównoważony
rozwój następował w całym województwie. Przy ocenie wniosków braliśmy pod uwagę poprawę bezpieczeństwa na drogach,
węzły komunikacyjne i drogi dostępne dla ośrodków życia społeczno-gospodarczego czy instytucji kultury, drogi łączące się z
innymi drogami wyższej kategorii oraz rozwój konkurencyjności obszaru. Mamy tu drogi znajdujące się na terenach
inwestycyjnych, a dla naszego regionu jest bardzo ważne, aby dzięki dobrej komunikacji powstawały nowe miejsca pracy –
mówiła Agata Wojtyszek.

Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 107 wniosków na łączną kwotę 103 047 341 zł, z czego na 32 zadania
powiatów na kwotę 43 354 411 zł i 75 zadań gmin na 59 692 930 zł. Z przyczyn formalnych odrzucono 6 wniosków.
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