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Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Wojciecha Koniecznego podczas 
13. Posiedzenia Senatu RP, dotyczące braku dofinansowania budowy ulicy Złotej w Częstochowie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych, przekazane przy piśmie z dnia 3 lipca br. znak BPS/043-03-416/20, 
przedstawiam poniższe informacje.

Zadanie pn. „Budowa ulicy Złotej w Częstochowie” zostało rekomendowane do dofinansowania przez 
Wojewodę Śląskiego jako zadanie na jedenastej pozycji listy rezerwowej, przesłanej do Ministra 
Infrastruktury w dniu 29 listopada 2019 r.

Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 
2020, zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 15 kwietnia br.

Zgodnie z art. 26 ust 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2161, z późn. zm.), ostateczna lista zadań zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów może 
ulec zmianie wyłącznie w przypadku:

- rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania,

- zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Powstałe w ten sposób oszczędności powodują, iż kolejne zadania umieszczone na liście rezerwowej 
są przenoszone na listę podstawową do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym 
województwie. Ponadto wojewoda może przeprowadzić kolejny nabór, gdy po przeprowadzeniu 
poprzedniego naboru pozostaną środki, które nie zostały wyczerpane na dofinansowanie zadań w danym 
roku.

Zgodnie z art. 26 ust 7 ustawy o FDS, zadanie o najwyższym priorytecie do dofinansowania umieszczone 
na liście rezerwowej jest przenoszone na listę podstawową, do wysokości środków przeznaczonych 
na dofinansowanie w danym województwie.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych uprzejmie informuję, 
że zadanie Miasta Częstochowa będzie mogło uzyskać dofinansowanie w sytuacji wystąpienia oszczędności 
umożliwiających przeniesienie kolejnych zadań z listy rezerwowej na listę podstawową. 

W dniu 20 lipca br. do Ministerstwa Infrastruktury została przesłana lista zmieniona nr 2 dla zadań 
z województwa śląskiego. Zadanie pn. „Budowa ulicy złotej w Częstochowie” znajduje się obecnie na pozycji 
czwartej listy gminnej rezerwowej. 

Rafał Weber

Z poważaniem,
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Rafał Weber
Sekretarz Stanu
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