


FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH



Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 i 2383) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie sposobu 
podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, 
przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne 

województwa (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2477)



14 marca 2019 roku Wojewoda Małopolski ogłosił nabór wniosków na
dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie, remoncie
dróg powiatowych zwanych dalej „zadaniami powiatowymi” oraz dróg
gminnych zwanych dalej „zadaniami gminnymi”, w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych.

Wnioski można było składać do 15 kwietnia 2019 roku.



Wysokość środków na 2019 rok przeznaczonych na dofinansowanie zadań 
powiatowych i zadań gminnych w Województwie Małopolskim (zgodnie    
z zatwierdzonym planem finansowym) wynosi 298 120 004,89 zł, z czego 
kwota 209 983 782,89 zł została przeznaczona na dofinansowanie zadań 

powiatowych i gminnych zgłoszonych w ramach przeprowadzonego  
naboru,  w podziale: 

1) na zadania powiatowe 30 % środków, 
2) na zadania gminne 70 % środków. 

Limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie, których czas 
realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy nie może przekroczyć, w każdym 

kolejnym roku, kwoty 73 433 654,25 zł.



Kwota 209 983 782,89 zł jest wynikiem pomniejszenia limitu środków na 2019

rok przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych

o kwotę 88 136 222,00 zł, która stanowi wartość dofinansowania dla zadań

umieszczonych na liście podstawowej w ramach przeprowadzonego naboru do

ostatniej edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

drogowej na lata 2016-2019.



MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził 11 kwietnia 2019 roku

Listę zadań gminnych oraz powiatowych województwa małopolskiego do

dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach

przeprowadzonego we wrześniu 2018 roku naboru do Programu rozwoju

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.



Dodatkowo Prezes Rady Ministrów przeznaczył ze swojej rezerwy                       
na wskazane na liście zadania kwotę w wysokości 11 208 404,00 zł. 

Łączna kwota środków dla województwa małopolskiego na dofinansowanie 
zadań na liście podstawowej wynosi 99 344 626,00 zł.

Do dofinansowania w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
na liście podstawowej znalazło się:

- 21 wniosków dotyczących dróg powiatowych i 38 dróg gminnych.

na liście rezerwowej znalazły się:
- 4 wnioski dotyczące dróg powiatowych i 7 wniosków dotyczących dróg

gminnych.

Wsparcie finansowe, które otrzymają samorządy stanowi pierwszy etap 
podziału środków z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019.  



W ramach nowego naboru jednostki samorządu terytorialnego województwa
małopolskiego złożyły 229 wniosków na łączną kwotę dofinansowania:
258 612 494,66 zł, w tym:
- 123 gminy złożyły wnioski o dofinansowanie 188 zadań na kwotę: 137 679 748,22 zł;
- 18 powiatów złożyło wnioski o dofinansowanie 41 zadań na kwotę: 120 932 746,44 zł.

Łącznie wnioski złożyło 141 jednostek samorządu terytorialnego.

Ww. wartości dotyczą płatności w latach 2019 – 2022.

Wartość całkowita zadań objętych złożonymi wnioskami wynosi: 530 645 146,61 zł,

w tym:

- gminy: 282 113 431,95 zł,

- powiaty: 248 531 714,66 zł.



Z dofinansowania w ramach przeprowadzonego naboru wniosków zrezygnowały:

 4 jednostki samorządu terytorialnego (1 powiat i 3 gminy - 4 zadania)

w związku z ujęciem tych samych zadań na zatwierdzonej Liście podstawowej

zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach naboru

przeprowadzonego w 2018 roku

 1 gmina w związku z brakiem skutecznych dokumentów umożliwiających

realizację zadań.

 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na niespełnianie

warunków naboru.



W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru wojewoda przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw transportu listę zadań powiatowych oraz
zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków
Funduszu.

Minister właściwy do spraw transportu:

 dokonuje analizy prawidłowości sporządzonych list zadań
rekomendowanych do dofinansowania,

 przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia listę
rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu,
jednocześnie dla wszystkich województw.



MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Prezes Rady Ministrów może dokonać zmian w listach zadań powiatowych
oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków
Funduszu, a także wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania
powiatowe lub zadania gminne.

W ramach powyższych uprawnień Prezes Rady Ministrów może dokonać
podziału rezerwy, stanowiącej równowartość 5% planowanych wydatków
Funduszu w danym roku.

Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną listę zadań powiatowych oraz
zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu.



Na podstawie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych
przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie, wojewoda
zawiera umowy z wnioskodawcami o udzielenie dofinansowania zadania
powiatowego albo zadania gminnego.

Umowa stanowi zapewnienie dofinansowania określonego w niej zadania
oraz oznacza zaciągnięcie przez wojewodę zobowiązania do wysokości
wskazanej w umowie.

Dofinansowanie może zostać przekazane wnioskodawcy po zawarciu przez
niego umowy na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.



Dziękuję za uwagę


