Rejestr i wyniki rozpatrzenia zastrzezen zgtoszonych do wstjpnej listy rankingowej wnioskow o dofinansowanie zadari
na 2012 r. - w ramach w ramach programu wieloletniego pod nazwa^ ,,NPPDL - Etap II Bezpieczeristwo - Dostfpnosc - Rozwoj"
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Wynik oceny merytorycznej po rozpatrzeniu zastrzezen
srednia arytmetyczna ocen przyznanych przez cztonkow
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( w tym wyszczegolnienie czqstkowych wynikow oceny )
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1

Miasto
Dzialdowo
8.11.2011

Przebudowa ciqgu
komunikacyjnego:
Lidzbarska Ogrodowa
w Dzialdowie

31/NPPDL/
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P

26,4

9

1

4

0

0

2,6

2,8

1

75
Zastrzezenie dotyczy
oceny merytorycznej i
odnosi si? do kryterium 3,
5 18.
Kryterium oceny 3 zastrzezenie odnosi si? do
tresci kryterium okreslonej
regulaminem
wojewodzkiej komisji
Kryterium oceny 5 wnioskodawca uwaza, ze
pomimo realizacji
inwestycji naterenie
miejskim mialaby ona
znaczenie dla rozwoju
obszarow wiejskich.
Kryterium oceny 8 wnioskodawca zal^cza
opinie KP Policji, KP PSP
oraz Starostwa
Powiatowego i wnosi o
ich uwzgl?dnienie przy
ponownej ocenie wniosku.

16

nie uwzglqdniono
zastrzezenia i
podtrzymano
ocene wniosku
Ad. kryterium 3 zastrzezenie nie dotyczyto
oceny dokonanej przez
komisj? w oparciu o
kryterium.
Ad. kryterium 5 —
komisja oceniaj^ca
przyj?Ia nast^pujaca^
definicj? obszarow
wiejskich zgodnie z
poj?ciem stosowanym w
Rejestrze Urz?dowym
TERYTtj.
Definicja
obszarow
wiejskich
Czijsc gminy miejskowiejskiej po wylaczeniu
terenu zajmowanego przez
miasto polozone w tej
gminie.

Dodatkowe wyjasnienia
metodologiczne
Obszary
wiejskie
w
gminach
miejskowiejskich wraz z gminami
wiejskimi stanowi^ tereny
wiejskie w Polsce.
Zrodto
defmicji
:
Rozporzadzenie
Rady
Ministrow z dnia 15
grudnia 1998 r. w sprawie
szczegolowych
zasad
prowadzenia, stosowania i
udostejmiania krajowego
rejestru
urz^dowego
podzialu
terytorialnego
kraju oraz zwiazanych z
tym obowiazkow organow
administracji rzadowej i
jednostek
samorzadu
terytorialnego
Miejsce
publikacji Dz.
U. Nr 157 poz. 1031, z
poz. zmian.
Oceniany
wniosek
obejmuje
zadanie
realizowane na terenie
miasta Dzialdowa, ktory
to teren nie zalicza si$ do
obszarow wiejskich.
Ad. kryterium 8 Zgodnie z pkt. 11.2
Uchwaiy Nr 174/2011
Rady Ministrow z dnia 6
wrzesnia 2011 r. w
sprawie
ustanowienia
programu
wieloletniego
pod nazwa^ ,,Narodowy
program przebudowy drog
lokalnych - etap II
Bezpieczenstwo
—

Dostgpnosc - Rozwoj
wnioskodawca wnosza_c
zastrzezenie
moze
dopelnic
wymogi
formalne wniosku, ktory
podlegal
odrzuceniu.
Zakres
wniesionego
uzupelnienia nie dotyczy
tego przypadku - wniosek
by!
poprawny
pod
wzgl^dem formalnym i
nie podlegal odrzuceniu, a
przedlozone dokumenty
uzupelniaja^ce nie stanowia^
wymaganych
zalaeznikow.

•

2

Gmina
Kurzftnik
9.11.2011

Przebudowa drogi
gminnej Tereszewo
- Lipowiec-etap I

3/NPPDL/
2011

P

26,8

8

5

f
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2
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Zastrzezenie dotyczy
oceny merytorycznej i
odnosi si§ do Icryterium 6 i
8.
Kryterium oceny 6 wnioskodawca podkresla
znaczenie drogi dla
dost^pnosci
komunikacyjnej lokalnych
osrodkow gospodarczych
Kryterium oceny 8 wnioskodawca zala^cza
opinie KP PSP oraz
Starostwa Powiatowego i
wnosi o ich uwzgl^dnienie
przy ponownej ocenie
\vmosKu.

nie uwzglqdniono
zastrzezenia i
podtrzymano
ocenq wniosku
Ad. kryterium 6 zastrzezenie jest ogolne i
nie przedstawia innych
okolicznosci ponad te
przedstawione w
ocenianym wniosku.
Zaden z czlonkow komisj i
nie zglosil potrzeby
weryfikacji przyznanej
przez siebie oceny.
Ad. kryterium 8
Zgodnie z pkt. 11.2
Uchwaly Nr 174/2011
Rady Ministrow z dnia 6
wrzesnia 2011 r. w
sprawie
ustanowienia
programu wieloletniego

pod nazwa. ,,Narodowy
program przebudowy drog
lokalnych - etap II
Bezpieczeristwo
Dostgpnosc - Rozwqj
wnioskodawca
wnosza_c
zastrzezenie
moze
dopelnic
wymogi
formalne wniosku, ktory
podlegal
odrzuceniu.
Zakres
wniesionego
uzupelnienia nie dotyczy
tego przypadku - wniosek
byt
poprawny
pod
wzgl^dem formalnym i
nie podlegal odrzuceniu, a
przedlozone dokumenty
uzupehiiaja.ce nie stanowi^
wymaganych
zal^cznikow.
Zastrzezenie dotyczy
oceny merytorycznej i
odnosi si? do kryterium 1,
5i8.

,

3

Gmina Pisz
10.11.2011

Budowa ul.
Slubickiej w Piszu

9/NPPDL/
2011

P

23,2

6

7

-

4

2

0

2

2,2
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Kryterium oceny 1 zastrzezenie odnosi si? do
ilosci przyznanych
punktow w ramach
kryterium. Wg
wnioskodawcy powinno
bye lOpkt, anie6
przyznanych przez
komisj?.
Kryterium oceny 5 wnioskodawca uwaza, ze
pomimo realizacji
inwestycji naterenie
miejskim mialaby ona
znaczenie dla rozwoju
obszarow wiejskich.

nie uwzglqdniono
zastrzezenia i
podtrzymano
ocenq wniosku
Ad. kryterium 1 zastrzezenie nie wnioslo
zadnych nowych danych
dot. elementow brd ponad
te okreslone we wniosku.
Ad. kryterium 5 komisja oceniaja^ca
przyj?la nast?pujq.c^
definicj? obszarow
wiejskich zgodnie z
poj^ciem stosowanym w
Rejestrze Urz?dowym
TERYT tj.

Kryterium oceny 8 zastrzezenie odnosi si? do
ilosci przyznanych
punktow w ramach
kryterium. Wg
wnioskodawcy powinno
bye 2 pkt, a nie 0
przyznanych przez
komisj£.

Definicja
obszarow
wiejskich
Cze^c gminy miejskowiejskiej po wytaczeniu
terenu zajmowanego przez
miasto polozone w tej
gminie.
Dodatkowe wvjasnienia
metodologiczne
Obszary
wiejskie
w
gminach
miejskowiejskich wraz z gminami
wiejskimi stanowia^ tereny
wiejskie w Polsce.
Zrodlo
definicji
:
Rozporza^dzenie
Rady
Ministrow z dnia 15
grudnia 1998 r. w sprawie
szczegotowych
zasad
prowadzenia, stosowania i
udostepniania krajowego
rejestru
urz?dowego
podzialu
terytorialnego
kraju oraz zwiazanych z
tym obowia^kow organow
administracji rz^dowej i
jednostek
samorz^du
terytorialnego
Miejsce
publikacji Dz.
U. Nr 157 poz. 1031, z
poz. zmian.
Oceniany
wniosek
obejmuje
zadanie
realizowane na terenie
miasta Pisza, ktory to
teren nie zalicza si? do
obszarow wiejskich.

Ad. kryterium 8 zastrzezenie nie wnioslo
zadnych nowych
okolicznosci ponad te
okreslone we wniosku.
Wnioskodawca nie
udokumentowal
stwierdzen zawartych we
wniosku poprzez
dolaczenie opinii
stosownych organow, co
wynikalo wprost z pkt. 14
instrukcji wypelniania
wniosku, co mialo wplyw
na ocen? wniosku przez
komisj§. Zaden z
czlonkow komisji nie
zglosil potrzeby
weryfikacji przyznanej
przez siebie oceny.

4

Gmina Elbl^g
14.11.2011 r.

Remont (odnowa
nawierzchni)
drogi NowinaCzechowoSierpin o Iqcznej
dlugosci 3,40
km, w tym drogi
powiatowej nr
1138Nna
odcinku NowinaCzechowo o dl
2,20 km oraz
drogi gminnej Nr
101011 Nna
odcinku
CzechowoSierpin o dl. 1,20
km

^

10/NPPDL/
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Zastrzezenie dotyczy
oceny merytorycznej i
zdaniem wnioskodawcy
charakterystyka zadania
wskazuje na mozliwosc
uzyskania wi^kszej ilosci
punktow, niz te uzyskane
we wst^pnej liscie
rankingowej.

nie uwzglqdniono
zastrzezenia i
podtrzymano
ocenq wniosku
Wniesione
zastrzezenie
jest
ogolne
i
nie
przedstawia
innych
okolicznosci ponad te
przedstawione
w
ocenianym
wniosku.
Zaden z czlonkow komisji
nie
zglosil
potrzeby
weryfikacji
przyznanej
przez siebie oceny.

5

Gmina Miejska
Nowe Miasto
Lubawskie
14.11.2011 r.

Budowa
victwisFzchtii
jezdni i
chodnikaw wraz
z infrastrukturq
technicznq na
ulicy Tysiqclecia
w Nowym
Miescie
Lubawskim

19/NPPDL/
2011
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Zastrzezenie dotyczy
odrzucenia wniosku na
etapie oceny formalnej.
Wnioskodawca przedtozyl
brakujacy wymagany
zat^cznik tj. decyzje z dnia
09.1 1.201 I r . o
zezwoleniu na realizacj?
inwestycji drogowej,
wnosza^c tym samym o
ponowne rozpatrzenic
wniosku.

uwzglqdniono
zastrzezenie i
dokonano
ponownej oceny
wniosku
Uzupetnienie wniosku o
decyzj?zdnia09.11.2011
r. o zezwoleniu na
realizacje inwestycji
drogowej spowodowalo
kompletnosc wniosku pod
wzgl^dem formalnym i
dalo podstaw? do j ego
oceny merytorycznej.

Sporzadzono dnia /I..'. M.:
Czlonkowie Komisji:

( czytelne podpisy )
WOJEWODA

