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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracamy siê o podjêcie zdecydowanych i pilnych dzia³añ wspieraj¹cych naprawê infrastruktury
drogowej oraz innych szkód, jakie wyrz¹dzi³y gwa³towne opady deszczu na terenie gminy Dêbica w woje-
wództwie podkarpackim.

W wyniku burz i towarzysz¹cych im nawa³nic deszczowych, które mia³y miejsce 26 czerwca
bie¿¹cego roku, na terenie gminy Dêbica w województwie podkarpackim wyst¹pi³y ogromne szkody,
szczególnie w infrastrukturze drogowej. Szkody spowodowa³y wezbrane wody potoku Ostra, znaj-
duj¹cego siê na obszarze gminy, dlatego konieczne s¹ œrodki na jego regulacjê na ca³ej d³ugoœci. Brak
szybkiej interwencji w³adz w sprawie podjêcia prac zabezpieczaj¹cych na tym potoku rodzi powa¿ne
obawy o przysz³oœæ, bo niezabezpieczona rzeka grozi dalszymi wylewami w razie wiêkszych opadów.
Woda zniszczy³a i uszkodzi³a wiele dróg gminnych, dosz³o do podtopieñ wielu gospodarstw rolnych.
Wyrz¹dzone przez powódŸ straty s¹ ogromne, dlatego pomoc ze strony w³adz jest niezbêdna. Ze znisz-
czeniami, jakie wywo³a³ tegoroczny kataklizm w tym regionie Pan Premier móg³ siê osobiœcie zapoznaæ
podczas wizyty w gminie Dêbica, podczas której zapewni³ Pan mieszkañców, ¿e otrzymaj¹ szybk¹ i zde-
cydowan¹ pomoc.

Wielomilionowe straty w infrastrukturze drogowej zaistnia³e po ostatniej powodzi powoduj¹, ¿e nie-
zbêdne remonty na drogach powiatowych oraz gminnych o nawierzchni bitumicznej i ¿wirowej, a tak¿e
uszkodzonych przepustów i podmytych mostów przekraczaj¹ finansowe mo¿liwoœci samorz¹du powia-
tu dêbickiego i gminy Dêbica.

Maj¹c to na uwadze zwracamy siê z zapytaniem: czy i kiedy rz¹d Pana Premiera Donalda Tuska
udzieli gminie Dêbica realnej pomocy finansowej pozwalaj¹cej na odbudowê zniszczonej infrastruktury
komunalnej i drogowej? Jakie s¹ gwarancje, ¿e deklarowana publicznie pomoc dotrze do w³adz sa-
morz¹dowych? Czy rz¹d w nastêpstwie zaistnia³ej sytuacji widzi potrzebê finansowego wsparcia dla
gminy Dêbica, która z uwagi na skromny bud¿et nie jest w stanie we w³asnym zakresie usun¹æ skutków
kataklizmu, powodzi, które nawiedzi³y mieszkañców tego terenu?
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