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IF-IV.3122.10.147.2020 Lublin, dnia 29 czerwca 2021 r.

Pan 
Stanisław Gołębiowski
Wójt Gminy Końskowola

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość udzielenia dofinasowania ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na 
realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 107700L w msc. Wronów wraz 
z budową chodnika”. Zadanie znajduje się na poz. 17 listy rezerwowej zadań 
gminnych z kwotą dofinansowania w roku 2021 306.294,00 zł, w roku 2022 – 
884.760,00 zł oraz wkładem własnym 1.191.057,00 zł. 

Mając na uwadze powyższe, proszę o udzielenie informacji, czy wyraża Pan Wójt 
zgodę na umieszczenie zadania na liście podstawowej.

Jednocześnie przypominam, że do dofinansowania zadań zamieszczonych na 
Liście mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym 
Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowaniem zostaną objęte zadania, których realizacja 
rozpoczęła się lub rozpocznie się w 2021 r. Zadania powinny zostać zrealizowane 
zgodnie z założeniami określonymi w złożonych wnioskach o dofinansowanie. 
Oznacza to, że nie jest możliwe dokonania zmiany zakresu realizowanego zadania, jak 
również jego charakteru (zadania jednoroczne i wieloletnie).

Dodatkowo informuję, że w przypadku zadań jednorocznych przewidywany okres 
realizacji zadania – od dnia podpisania umowy z wykonawcą do dnia dokonania 
ostatniej płatności związanej z realizacją zadania – nie jest dłuższy niż 12 miesięcy, 
zaś w przypadku zadań wieloletnich okres ten jest dłuższy niż 12 miesięcy.

W związku z powyższym proszę o przekazanie deklaracji realizacji zadania
w roku bieżącym. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania proszę także
o stosowną informację.

W sytuacji podjęcia decyzji o realizacji zadania, proszę o przekazanie informacji, 
niezbędnych do przygotowania umowy o udzielenie dofinansowania ze środków 
Funduszu: 
 nazwy banku oraz numeru wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego 

do obsługi Funduszu wraz z kopią dokumentu potwierdzającego utworzenie 
rachunku,

 numeru identyfikacji podatkowej NIP Powiatu,
 potwierdzonych za zgodność z oryginałem ostatecznych dokumentów 

umożliwiających realizację zgłoszonego zadania; w sytuacji kiedy dokumenty te 
były ostateczne w dniu składania wniosku, proszę o informacje w tym zakresie.

Ponadto proszę o przekazanie oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego, 
stanowiącego załącznik nr 1 do pisma.
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Umowa o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu zostanie podpisana 
niezwłocznie po akceptacji przez Ministra Infrastruktury zmienionej Listy zadań 
zatwierdzonych do dofinansowania.

Projekty umów zostały zamieszczone na stronie BIP Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce: PROGRAMY/RZADOWY FUNDUSZ 
ROZWOJU DRÓG na 2021 rok/ZADANIA POWIATOWE I GMINNE (dawniej 
FDS).

Uprzejmie proszę o przekazanie ww. informacji za pośrednictwem ePUAP
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 r.

Zał. 1

z up. Wojewody Lubelskiego

/-/

Andrzej Gumieniczek

Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/
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