Efekty działań
Wojewody Małopolskiego
w zakresie wsparcia infrastruktury
samorządów województwa małopolskiego
w 2019 roku:
1. Fundusz Dróg Samorządowych
2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
3. Usuwanie skutków ruchów masowych ziemi

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg
Samorządowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2161, z późn. zm.)
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)

NABÓR NR 1 – 2018/2019 – wrzesień 2018 rok;
nabór przeprowadzony w ramach ostatniej edycji
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej 2016-2019
NABÓR NR 2 – na 2019 rok, ogłoszony 14 marca 2019 r.

NABÓR NR 3 – na 2020 rok, ogłoszony 29 lipca 2019 r.

NABÓR NR 1 – 2018/2019

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań
w 2019 r. w ramach przeprowadzonego we wrześniu 2018 r. naboru
do ostatniej edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wynosiła (zgodnie z Uchwałą
Nr 188/2017 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”)

78 713 926,00 zł.
Po przeliczeniu wysokości dofinansowania na zasadach określonych
ustawą o Funduszu dróg samorządowych wartość dofinansowania dla
zadań gminnych i powiatowych umieszczonych na liście podstawowej
wynosiła 88 136 222,00 zł.

NABÓR NR 1 – 2018/2019
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził 11 kwietnia 2019 r.
„Listę zadań gminnych oraz powiatowych województwa małopolskiego do
dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych”.
Dodatkowo Prezes Rady Ministrów przeznaczył ze swojej rezerwy na wskazane
na Liście zadania kwotę w wysokości 11 208 404,00 zł.
Łączna kwota limitu środków dla województwa małopolskiego na
dofinansowanie zadań na liście podstawowej
wynosiła 99 344 626,00 zł.

W 2019 roku w ramach FDS - Nabór Nr 1 - dofinansowanych
zostało:
- 24 zadania powiatowe na kwotę: 53 156 353,00 zł,
- 41 zadań gminnych na kwotę: 40 396 404,00 zł.

Łącznie dofinansowana została realizacja 65 zadań środkami
Funduszu w wysokości: 93 552 757,00 zł.

NABÓR NR 2 na 2019 rok

Wysokość środków na 2019 r. przeznaczonych na dofinansowanie
zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie
małopolskim wynosiła 298 120 004,89 zł, z czego w ramach
ogłoszonego w marcu 2019 r. naboru na dofinansowanie zadań
powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczono kwotę
209 983 782,89 zł, która była wynikiem pomniejszenia limitu środków
na 2019 r. przeznaczonych na dofinansowanie zadań z Naboru Nr 1.
Jednocześnie limit zobowiązań na zadania wieloletnie nie mógł
przekroczyć, w każdym kolejnym roku - w województwie małopolskim kwoty 73 433 654,25 zł.

NABÓR NR 2 na 2019 rok
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził 30 sierpnia 2019 r.
„Listę zadań gminnych oraz powiatowych województwa małopolskiego do
dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych”.
Wartość dofinansowania na 2019 rok dla zadań umieszczonych na Liście
podstawowej wynosiła 225 647 808,27 zł.
Dodatkowo Prezes Rady Ministrów przeznaczył na wskazane na liście zadania
kwotę w wysokości 25 680 151,43 zł (dotyczy realizacji zadań w latach
2019 – 2022), w tym na 2019 rok 15 664 026,27 zł.
Łączna kwota limitu środków dla województwa małopolskiego na dofinansowanie
zadań wynosiła 314 402 674,43 zł (dotyczy realizacji zadań w latach 2019–2022).
Dofinansowaniem objęto wszystkie zadania powiatowe i gminne znajdujące się
na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania
(nie było listy zadań rezerwowych).

W 2019 roku w ramach FDS - Nabór Nr 2 - dofinansowanych
zostało:

- 40 zadań powiatowych na kwotę: 110 233 274,00 zł,
- 178 zadań gminnych na kwotę: 126 785 179,00 zł.
Łącznie dofinansowana została realizacja 218 zadań
środkami funduszu w wysokości: 237 018 453,00 zł.

NABÓR NR 3 na 2020 rok

Wysokość środków na 2020 rok przeznaczonych na dofinansowanie
zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie
małopolskim wynosiła 180 527 466,10 zł, z czego w ramach
ogłoszonego w lipcu 2019 r. naboru na dofinansowanie zadań
powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczono kwotę
133 784 176,00 zł, która była wynikiem pomniejszenia limitu środków
na 2020 rok przeznaczonych na dofinansowanie zadań z Naboru Nr 2.
Jednocześnie limit zobowiązań na zadania wieloletnie nie mógł
przekroczyć, w każdym kolejnym roku w województwie małopolskim,
kwoty 73 434 901,46 zł.

W trakcie naboru 131 jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego
złożyło 218 wniosków (w tym 112 gmin złożyło 177 wniosków oraz 19 powiatów złożyło
41 wniosków). Wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej komisji powołanej
przez Wojewodę Małopolskiego. Wnioski dotyczą realizacji zadań w latach 2020 – 2022.
Listy – podstawowa i rezerwowa – zostały przesłane do Ministra Infrastruktury, który po
dokonaniu analizy prawidłowości ich sporządzenia, przedstawia je do zatwierdzenia
Prezesowi Rady Ministrów.
i

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.
j

Umowa stanowi zapewnienie dofinansowania określonego w niej zadania powiatowego
albo zadania gminnego 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.

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
oraz
USUWANIE SKUTKÓW RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI
W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ
w 2019 roku

Wojewoda Małopolski w ramach podziału środków na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie
skutków ruchów osuwiskowych ziemi w infrastrukturze
komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku
zawarł z jednostkami samorządu terytorialnego umowy
dotacji w łącznej wysokości: 111 951 763,00 zł,
na dofinansowanie realizacji 343 zadań.

W związkiem z wystąpieniem silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych, powodzi
oraz uaktywnieniem się osuwisk, które spowodowały powstanie strat w infrastrukturze
komunalnej jednostek samorządu terytorialnego wystąpienie strat zgłosiło 99 jednostek
samorządu terytorialnego, w tym 85 gmin, 13 powiatów oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
22 j.s.t. przekazało więcej niż jeden protokół komisji samorządowej ds. szacowania strat
spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej.

Łączna szacunkowa wartość strat zgłoszona przez jednostki samorządu terytorialnego wynosiła
680 961 243,75 zł.
Komisja Wojewódzka dokonując weryfikacji zgłoszonych strat pozytywnie zweryfikowała straty
w infrastrukturze komunalnej w łącznej wysokości 175 795 519,00 zł, w tym zweryfikowane straty
powyżej 5% wyniosły 154 322 715,00 zł.
W ramach bieżącego nadzoru przeprowadzono 84 wizytacje terenowe (na różnych etapach
przygotowania/realizacji zadań) w miejscu realizacji 245 zadań, w tym 3 wizytacje terenowe
w miejscu realizacji 3 zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej Wojewoda
Małopolski zawarł z 87 jednostkami samorządu terytorialnego 317 umów (zadań) na łączną
kwotę 97 329 585,00 zł, w tym:
- 274 umowy z 78 gminami na kwotę 65 976 348,00 zł,
- 43 umowy z 9 powiatami na kwotę 31 353 237,00 zł.
Efektem rzeczowym zawartych umów dotacji jest wyremontowanie lub odbudowa:

- 186,932 km dróg, w tym 145,822 km dróg gminnych; 41,110 km dróg powiatowych,
- 19 mostów, w tym 16 gminnych; 3 powiatowych,
- 1 kładki gminnej,
- 20 przepustów, w tym 15 gminnych; 5 powiatowych,
- 1 gminnej oczyszczalni ścieków,

- 1 boiska sportowego,
- 1 gminnej kotłowni w budynku szkoły podstawowej.

USUWANIE SKUTKÓW RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI
W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ

W ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi Wojewoda Małopolski zawarł z 19
jednostkami samorządu terytorialnego 27 umów (zadań), w tym do jednej z umów dotacji
(z gminą) zostało zawarte Porozumienie o jej rozwiązaniu. Ostatecznie było zawartych 26
umów (zadań), na łączną kwotę 14 622 178,00 zł, w tym:
- 12 umów z 10 gminami na kwotę 7 647 649,00 zł,
- 9 umów z 8 powiatami na kwotę 6 252 472,00 zł,
- 5 umów z Województwem Małopolskim na kwotę 722 057,00 zł.

Efektem rzeczowym zawartych umów dotacji było:
 ustabilizowanie 6 osuwisk, w tym 3 gminnych i 3 powiatowych,

odbudowa i zabezpieczenie dróg w łącznej długości 0,370 km, w tym 0,170 km dróg gminnych; 0,200
km dróg powiatowych,
 odbudowa (przeniesienie) remizy Ochotniczej Straży Pożarnej,
 wykonanie:
- dokumentacji geologiczno-inżynierskich przez gminy (2), powiaty (1), Województwo Małopolskie (4);
- dokumentacji projektowo-budowlanych przez gminy (6), powiaty (5), Województwo Małopolskie (1).


Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom
Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków w trakcie 5 posiedzeń rekomendował zadania
do realizacji w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz opiniował
dokumentacje geologiczno-inżynierskie i projekty budowlane dotyczące stabilizacji
osuwisk.

Łącznie w imieniu Wojewódzkiego Zespołu wydanych zostało 38 opinii dla 28 zadań,
w tym:
- 17 opinii dla 13 zadań 10 gmin;
- 12 opinii dla 10 zadań 7 powiatów;
- 9 opinii dla 5 zadań Samorządu Województwa Małopolskiego.

Wojewódzki Zespół opiniował również zadania planowane przez jednostki samorządu
terytorialnego do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (tzw.
,,osuwiska w powodzi”) oraz w ramach Funduszu dróg samorządowych pod kątem
zagrożenia ich realizacji przez ruchy masowe ziemi, a w rezultacie dopuszczalność lub nie,
realizacji zadania w ramach środków z tych programów.

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
oraz
USUWANIE SKUTKÓW RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI
W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ
w 2020 roku

W dniach od 23 do 24 stycznia 2020 r. został przeprowadzony nabór zadań
związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze
komunalnej.
W ramach naboru zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych w infrastrukturze komunalnej planowanych do realizacji w
2020 roku zadania zgłosiło 120 jednostek samorządu terytorialnego, w tym
107 gmin i 13 powiatów.
Łącznie j.s.t. zgłosiły 490 zadań, w tym gminy 430 zadań, a powiaty 60
zadań.
Łączna wartość wnioskowanej dotacji wynosi 199 487 624,82 zł, w tym 138
167 549,36 zł przez gminy i 61 320 075,46 zł przez powiaty.

W dniach od 23 do 24 stycznia 2020 r. został przeprowadzony nabór zadań związanych
usuwaniem skutków ruchów masowych ziemi w infrastrukturze komunalnej.
W ramach naboru zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów masowych ziemi
w infrastrukturze komunalnej planowanych do realizacji w 2020 roku zadania zgłosiło
16 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 8 gmin, 7 powiatów i Samorząd
Województwa.
Łącznie j.s.t. zgłosiły 24 zadania, w tym gminy 10 zadań (w tym: 3 na wykonanie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 2 na wykonanie dokumentacji projektowobudowlanej; 1 na wykup gruntów; 4 na wykonanie właściwych robót), powiaty 9 zadań
(w tym: 4 na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 5 na wykonanie
właściwych robót), a Samorząd Województwa 5 zadań (w tym: 1 na wykonanie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 3 na wykonanie dokumentacji projektowobudowlanej; 1 na studium wykonalności).
Łączna wartość wnioskowanej dotacji wynosi 30 634 596,00 zł.

ZMIANY ORGANIZACYJNE

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
z dniem 15 listopada 2019 roku

WYDZIAŁ ROLNICTWA
zmienił nazwę na
WYDZIAŁ PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH I ROLNICTWA

Od 1 stycznia 2020 roku ODDZIAŁ KOORDYNACJI USUWANIA SKUTKÓW
KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
został podzielony na DWA ODDZIAŁY:
1) ODDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU INFRASTRUKTURY SAMORZĄDOWEJ

2) ODDZIAŁ REALIZACJI ZADAŃ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
rozdzielenie dotychczas realizowanych zadań przez Oddział Koordynacji
Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych nastąpiło z dniem 1 lutego 2020r.

ODDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU INFRASTRUKTURY
SAMORZĄDOWEJ realizuje zadania związane:
1) z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze
komunalnej,
2) z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi w
infrastrukturze komunalnej,
oraz
3) monitoruje trwałość projektów oraz prowadzi kontrole zadań
dofinasowanych w 2018 roku w ramach Rządowego Program na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej

ODDZIAŁ REALIZACJI ZADAŃ FUNDUSZU DRÓG
SAMORZĄDOWYCH realizuje zadania:
1) wynikające z ustawy z dnia 23 października 2018 roku
o Funduszu dróg samorządowych
2) w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej
i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

W najbliższym czasie zostanie zorganizowane szkolenie
(spotkanie robocze) dla przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego realizujących w swoich
jednostkach zadania związane z usuwaniem skutków
klęsk żywiołowych oraz Funduszem Dróg
Samorządowych.
Proszę o udział pracowników odpowiedzialnych
za realizację ww. zadań w j.s.t. Zakres tematyczny
szkolenia zostanie przedstawiony w zaproszeniu
na spotkanie.

PROWADZĄCY: Jacek Gołda

Dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
Dziękuję za uwagę

