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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 06 lutego 2020 r.

Znak sprawy: DDP-5.054.14.2020

Szanowny Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Przemysława Błaszczyka podczas 
3. Posiedzenia Senatu RP, w sprawie zwiększenia dofinansowania dla zadań powiatów poddębickiego 
i kutnowskiego oraz gminy Świnice Warckie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przekazane przy 
piśmie z dnia 21 stycznia br. znak BPS/043-03-46-MI/20, przedstawiam poniższe informacje.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu 
dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego 
zadania. Wojewoda określa wysokość dofinansowania biorąc pod uwagę dochody własne danej jednostki 
na jednego mieszkańca. Zgodnie z art. 14 ustawy o FDS, do wyliczenia dochodów danej jednostki 
samorządu terytorialnego na mieszkańca tej jednostki, od których uzależniona jest wysokość 
dofinansowania, wykorzystuje się dochody własne danej gminy lub powiatu, obliczone na podstawie ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530, 
z późn. zm.), które następnie są:

 pomniejszone o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część 
równoważącą subwencji ogólnej;

 powiększone o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego część wyrównawczą i część 
równoważącą subwencji ogólnej.

Powyższy mechanizm ma na celu określenie potencjału finansowego danej jednostki samorządu 
terytorialnego poprzez porównywanie środków, którymi faktycznie rozporządzają poszczególne samorządy.

Podobnie jak w przypadku podziału środków na zadania powiatowe i zadania gminne, tak w odniesieniu 
do ustalania poziomu dofinansowania zadań, ustawa pozostawia wojewodom pewną autonomię. Kierując się 
potrzebami i indywidualnym charakterem danego regionu, wojewodowie ustalają dla danego województwa 
przedziały dochodów jednostek samorządu terytorialnego (wyliczonych zgodnie z art. 14 ustawy o FDS), 
na podstawie których określa się wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań w tym województwie.

Przepisy ustawowe mają na celu umożliwienie dofinansowania jak największej liczby zadań w ramach 
dostępnych środków Funduszu, aby poprawić infrastrukturę dróg lokalnych dla jak największej rzeszy 
społeczności lokalnych, przy priorytecie dla najbardziej zaniedbanych regionów. 

Z tego względu, aby móc wyrównać szanse rozwojowe regionów, przepis art. 9 ust. 3 ustawy o FDS 
wprowadził mechanizm tzw. rezerwy Prezesa Rady Ministrów w wysokości 5% planowanych wydatków 
Funduszu w danym roku. Ze środków tej rezerwy Prezes Rady Ministrów może dofinansować zadania 
w kwocie wyższej niż wynika to z podziału środków Funduszu na podstawie przepisów art. 8 i 14 ustawy 
o FDS, przy zachowaniu maksymalnego limitu dofinansowania w wysokości 80% kosztów realizacji danego 
zadania.



Ponadto należy podkreślić, że na podstawie art. 26 ustawy o FDS, Prezes Rady Ministrów może dokonać 
zmian na listach zadań gminnych i powiatowych, w tym wskazać dodatkowe zadanie do dofinansowania 
ze środków Funduszu, mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej 
zamożności, wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej kraju 
lub zgodność z programami realizowanymi przez Radę Ministrów.

Powyższe możliwości zmian poziomu dofinansowania lub dodania dodatkowych zadań należą do wyłącznej 
kompetencji Prezesa Rady Ministrów i każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie na etapie 
zatwierdzania list zadań do dofinansowania w poszczególnych województwach. 

Zgodnie z powyższymi przepisami listy zadań rekomendowanych przez Wojewodów do dofinansowania 
w 2020 roku dla wszystkich województw, w tym dla województwa łódzkiego, zostały przedstawione do 
zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów. Wszystkie zadania do dofinansowania oraz wysokość 
przyznanego im wsparcia ze środków Funduszu w 2020 roku będą znane po zatwierdzeniu ostatecznych list 
przez Prezesa Rady Ministrów.

Jednocześnie informuję, że wnioski o wprowadzenie zmian na listach zadań w ramach naboru na 2020 rok, 
które wpłynęły do Ministra Infrastruktury, zostały przekazane Prezesowi Rady Ministrów do rozpatrzenia.

Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Rafał Weber

Sekretarz Stanu
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