
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 3. posiedzeniu Senatu 
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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do ministra infra-

struktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z interwencją samorządów powiatów poddębickiego i kutnowskiego oraz gminy Świnice 

Warckie zwracam się z prośbą o zwiększenie i weryfikację wskaźników definiujących procent dofinansowa-

nia zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Na ostatnim spotkaniu, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, poinformowałem Pana Premiera o 

omawianym problemie, wskazując, iż powiat poddębicki, jako jeden z najmniejszych w Polsce i typowo rol-

niczy (42 tysiące mieszkańców), otrzymuje dofinansowanie na poziomie 50%, a np. powiat bełchatowski 

(jeden z bogatszych w Polsce) ma wskaźnik 68,3%, co jest bardzo zastanawiające. Pan Premier po wysłucha-

niu mojej informacji sam był nią zdziwiony i obiecał przyjrzeć się tematowi. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (DzU 

poz. 2161 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków funduszu dofinanso-

wanie zadania powiatowego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. 

Bez wątpienia infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów niezbędnych do prawidło-

wego funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Niemniej jednak powiaty posiadają bardzo rozbudowaną sieć 

dróg. Powiaty poddębicki i łęczycki posiadają po 300 km dróg, a powiat kutnowski – 500 km. Niejednokrot-

nie drogi te powinny być drogami gminnymi lub wojewódzkimi. 

W mojej ocenie na tę chwilę jakość dróg powiatowych jest daleko w tyle w stosunku do dróg gminnych i 

wojewódzkich. Uważam, iż powinniśmy się głęboko zastanowić nad wydzieleniem specjalnych funduszy dla 

samorządów powiatowych, z dofinansowaniem na poziomie minimum 80% kosztów planowanej inwestycji. 

W pojedynczych sytuacjach zbawieniem dla powiatów są zamożne gminy, które na mocy porozumień 

przejmują drogi powiatowe celem sfinansowania poprawy infrastruktury drogowej. 

Drogi powiatowe w infrastrukturze lokalnej są najbardziej obciążone transportem, ponieważ łączą wsie ze 

stolicą gminy i powiatu. 

Zdarzają się przypadki, gdzie w małej gminie rolniczej (jako przykład możemy podać gminę Świnice 

Warckie), o budżecie delikatnie ponad 10 milionów, dofinansowanie również jest na poziomie najniższym, 

co uniemożliwia gminie realizowanie inwestycji drogowych. 

Zwracam uwagę, iż oba wskazane przeze mnie powiaty województwa łódzkiego, mimo że są różnej wiel-

kości, borykają się z bardzo podobnymi problemami. Funkcjonujące w powiecie poddębickim i w powiecie 

kutnowskim szpitale powiatowe są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Aby zapewnić dostępność i ciągłość 

świadczenia usług zdrowotnych na terenie tych powiatów, konieczne stało się podjęcie odważnych i dra-

stycznych działań. W obu powiatach z uwagi na tragiczną sytuację finansową szpitali podjęta została decyzja 

o ich przekształceniu w spółki prawa handlowego, gdzie powiat jako organ założycielski stał się jedynym 

wspólnikiem. Powiat poddębicki realizuje program naprawczy, w ramach którego SP ZOZ został zlikwido-

wany i powstało Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Podobnie jest w powiecie kutnowskim, gdzie szpi-

tal był już kilkakrotnie oddłużany. Nowe zarządy tych powiatów muszą teraz również borykać się z tym 

trudnym problemem. 

Z kolei charakter zadań powiatu – czy to z zakresu edukacji publicznej, pomocy społecznej, wspierania 

rodziny czy transportu – jest taki, że jakiekolwiek przesunięcia budżetowe spowodują brak finansów na reali-

zację innych zadań, co wywoła bardzo dotkliwe skutki dla społeczności lokalnej. 

Pragnę podkreślić, iż powiat kutnowski i jego gminy są liderem w województwie w organizacji nowych 

połączeń autobusowych, co także miało być powiązane i premiowane przy pozyskiwaniu dotacji z Funduszu 

Dróg Samorządowych. Taka sytuacja miała tworzyć rozwój infrastruktury drogowej i transportowej. 

Określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środ-

ków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiato-

wych i dróg gminnych na poszczególne województwa czynniki uwzględniane przy podziale środków Fundu-

szu Dróg Samorządowych nie pozwalają na uzależnienie wysokości dofinansowania od realnych możliwości 



finansowych powiatu, aktualna sytuacja finansowa powiatu nie ma wprost znaczenia dla wysokości dofinan-

sowania. Brane pod uwagę są jedynie czynnik drogowy, czynnik ludnościowy, czynnik powierzchniowy i 

czynnik wyrównawczy (w wysokości 2%). 

Tym samym wnoszę o zwiększenie dotacji przyznanych dla powiatów poddębickiego i kutnowskiego i 

gminy Świnice Warckie oraz o zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków 

Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i 

dróg gminnych na poszczególne województwa poprzez dodanie czynnika pozwalającego wprost uwzględnić 

aktualną sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 
 


