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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra w zwi¹zku ze zwrotem niewykorzystanych œrodków na naprawê
szkód powodziowych przez miasto Czêstochowa oraz powiat czêstochowski.

W wyniku ubieg³orocznej powodzi w ca³ym kraju ucierpia³y tereny wielu samorz¹dów, w tym miêdzy
innymi Czêstochowa oraz gminy powiatu czêstochowskiego. W samej Czêstochowie straty oszacowano
na 13 milionów z³, zaœ w powiecie na kilka milionów z³otych. Zgodnie z wytycznymi pieni¹dze na napra-
wê szkód mia³y zostaæ przeznaczone dla gmin, które ponios³y straty w infrastrukturze na kwotê nie ni¿-
sz¹ ni¿ 5% dochodów rocznych. W uzasadnionych przypadkach – co nale¿y podkreœliæ – przyznawano
subwencje samorz¹dom pomimo niespe³niania kryterium 5%. Czêstochowa uzyska³a œrodki w wysoko-
œci 4 milionów z³, co by³o kwot¹ znacznie ni¿sz¹ od kwoty wynikaj¹cej z udokumentowanych strat, je-
dnak¿e pozwalaj¹c¹ na usuniêcie najwiêkszych szkód, to jest na remont ulicy Bugajskiej, zalanej po
przerwaniu wa³ów w miejscowoœci S³owik, oraz ulic Krêciwilka i dzielnicy Anio³ów.

Problem pojawi³ siê w zwi¹zku z tym, ¿e œrodki na naprawê szkód trafi³y do Czêstochowy pod koniec
roku, to jest 3 listopada, a przyspieszony tryb wy³onienia wykonawcy przez Miejski Zarz¹d Dróg i Trans-
portu nie pozwoli³ na rozpoczêcie robót ze wzglêdu na za³amanie pogody, znaczny mróz i obfite opady
œniegu. Czêstochowie, podobnie jak powiatowi czêstochowskiemu, nie pozosta³o nic innego jak zwróciæ
przyznane pieni¹dze do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji. W przypadku miasta by³a
to ca³a kwota, zaœ powiat nie wykorzysta³ 264 tysiêcy z przyznanych 2 milionów z³.

Czêstochowa oraz powiat czêstochowski skierowa³y do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji stosowne pisma o ponowne przyznanie kwot, które by³y zobligowane zwróciæ.

Maj¹c na uwadze straty, jakie ponios³y samorz¹dy podczas powodzi w 2010 r., oraz splot okoliczno-
œci niezale¿nych od miasta Czêstochowy oraz powiatu czêstochowskiego, zwracam siê do Pana Ministra
z uprzejm¹ proœb¹ o ponowne uwzglêdnienie œrodków na naprawy szkód powodziowych w 2011 r. w wy-
sokoœci zwrotów, jakie zosta³y przekazane do ministerstwa.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szewiñski




