
ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań 
gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1122) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się komisję do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań 

gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zwaną dalej komisją. 

2. Do zadań komisji należy: 

1) rozpatrywanie i ocena wniosków o dofinansowanie składanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego; 

2) ustalenie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 

3) pisemne informowanie wnioskodawcy o umieszczeniu zadania na liście zadań powiatowych oraz zadań 

gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

§ 2. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Lubuskim Urzędzie  Wojewódzkim – Przewodnicząca Komisji; 

2) członkowie komisji: 

a) przedstawiciel Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

b) przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, 

c) przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., 

d) przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. 

§ 3. Zadaniem Komisji jest dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie mając na celu wyrównanie 

potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności 

terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod uwagę: 

1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 

ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych; 

2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; 

3) podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych, w szczególności 

dostosowanie ich do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, 

oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych 

standardów; 

4) zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych; 
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5) poprawę dostępności terenów inwestycyjnych; 

6) zwiększenie liczby obwodnic w ciągu dróg powiatowych i dróg gminnych; 

7) poprawę dostępności terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z 

przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, 

schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. 

§ 4. Komisja działa kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych na wniosek Przewodniczącego Komisji. 

§ 5. Komisję powołuje się na czas realizacji zadań, dla których została powołana. 

§ 6. Wykonywanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

   

Wojewoda Lubuski 
 
 

Władysław Dajczak 
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