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Szanowny Panie Marszałku, 
 

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego na 76. posiedzeniu Senatu 
w dniu 12 kwietnia 2019 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznawania środków na 
dofinansowanie inwestycji na drogi lokalne, w tym zmarginalizowania województwa zachodniopomorskiego 
przy podziale tych środków, przedstawiam następujące informacje. 

 
Wysokość środków na rok 2019 przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminnych oraz zadań 

powiatowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Funduszu wynosi 174 394 903,33. Jest to 

najwyższa kwota do przekazania na dofinansowanie inwestycji drogowych na przestrzeni ostatnich 10 lat 

tj. w czasie funkcjonowania programów wsparcia inwestycji na drogach samorządowych. 
 

Należy wskazać, że w latach 2009-2015, w ramach dwóch edycji Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych,   na   dotacje   dla   województwa   zachodniopomorskiego   przeznaczona   była   łączna   kwota 

w wysokości 309 392 000 zł. W pierwszej edycji w latach 2009-2011 łączna kwota wyniosła 177 680 000 zł, 

w  drugiej  edycji  w  latach  2012-2015  kwota  ta  wyniosła  łącznie  131 712 000  zł.  W  latach  2016-2018 

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, środki 

przeznaczone dla    województwa    zachodniopomorskiego    wynosiły    łącznie    133 552 980    zł    – 

rocznie: 44 517 660 zł. Ponadto w roku 2018 w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej dla województwa 

zachodniopomorskiego przeznaczone zostały środki w kwocie 27 823 537 zł. 
 

Jednocześnie  informuję,  że  środki  Funduszu  Dróg  Samorządowych  na  dofinansowanie  inwestycji  na 

drogach  gminnych  i  powiatowych  są  dzielone  na  podstawie  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 

17   grudnia   2018   r.   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). 
 

Podział środków pomiędzy województwa uwzględnia ich obszar, zaludnienie, rozmiar sieci dróg lokalnych 

oraz wielkość produktu krajowego brutto na mieszkańca. Przy podziale bierze się pod uwagę następujące 

czynniki: 
 

1) czynnik drogowy rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek łącznej długości dróg powiatowych 

i dróg gminnych na obszarze województwa do łącznej długości dróg powiatowych i dróg gminnych na 

obszarze kraju; 
 

2) czynnik ludnościowy rozumiany jako wyrażony w procentach udział liczby ludności województwa w liczbie 

ludności kraju; 
 

3) czynnik powierzchniowy rozumiany jako wyrażony w procentach udział powierzchni ogólnej województwa 

w powierzchni ogólnej kraju; 
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4) czynnik wyrównawczy rozumiany jako wskaźnik proporcjonalny do stosunku wartości przeciętnej 

ogólnokrajowej produktu krajowego brutto na mieszkańca oraz wartości produktu krajowego brutto na 

mieszkańca w województwie. 
 

W  oparciu   o   powyższe   czynniki   dokonywana   jest   dystrybucja   środków   pomiędzy   poszczególne 

województwa, dzięki czemu w zależności od wskazanych powyżej aspektów dane województwo dysponuje 

określoną  kwotą  pieniędzy,  które  wojewoda  przyznaje  jednostkom  samorządu  terytorialnego. 

Poszczególnym czynnikom rozporządzenie przypisuje określoną wagę. Kwota środków przewidziana na 

województwo jest ustalana proporcjonalnie do średniej arytmetycznej czynników i ich wag. Przypisanie 

czynnikowi drogowemu najwyższej wagi jest uzasadnione dużymi potrzebami istniejącej sieci dróg gminnych 

i powiatowych, w szczególności koniecznością poprawy niezadowalającego stanu technicznego dróg 

lokalnych, wskazywaną przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz postulowaną przez jednostki samorządu. 
 

Powyższe rozwiązania zostały wprowadzone w celu zapewnienia sprawiedliwego podział środków na 

poszczególne województwa, uwzględniając ich zamożność, potrzeby oraz liczbę użytkowników, którzy 

odczują korzyść z realizacji zadań na drogach. 
 

W celu wsparcia województw o najniższym poziomie zamożności został wprowadzony współczynnik 

korygujący. Środki Funduszu na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg 

gminnych dzieli się na poszczególne województwa w następujący sposób: 
 

1) 91,5% między wszystkie województwa, przy czym kwota na każde województwo jest ustalana 

proporcjonalnie do średniej arytmetycznej czynników, z uwzględnieniem przypisanych im wag, 
 

2)   8,5%   między   pięć   województw,   których   wartość   produktu   krajowego   brutto   na   mieszkańca 

w województwie jest najniższa, przy czym każde z tych województw otrzymuje taką samą kwotę. 
 

Reasumując, podział środków Funduszu dokonywany jest w jednolity sposób dla wszystkich województw, 

w tym dla województwa zachodniopomorskiego. 
 
 
 

Z poważaniem, 
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