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Stosownie do art. 42 ust. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

samorządu terytorialne9o oraz $ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na

przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, uprzejmie przedkładam

w załączeniu plan podziału środków z rezervry celowej budżetu państwa, określający kwoty

środków' które mają byc przekazane wojewodom w celu udzielenia jednostkom samorządu

terytorialnego w 20II r. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w zakresie

przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, w ramach programu

wieloletniego pn. ,,Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 20TI,,,

ustanowionego uchwałą Nr 23312008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r.

(zmienionąuchwałami Nr 15712009 zdnia 15 września2009 r. otaz Nr 138/2010 z dnia 31

sierpnia 2010 r.).

Plan podziału środków z rezer:wy celowej budżetu państwa sporządzony został' na

podstawie list zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w 2011 r. przebudowy,

budowy oraz remontów dróg lokalnych w poszczęgólnych województwach, przedłoŻonych

przęz wojewodów oraz zatwtęrdzonych ptzęz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

w dniach 26 listopada - I7 grudnia 2010 r. Listy zakwalifikowanych wniosków zostały

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracj i.

Przewidziane w planie podziafu środki Z ręzerry celowej, przeznaczone dla jednostek

samorządu terytoriałnego w poszczego|nych województwach, z v,yjątkiem wojewodztwa

małopolskiego, odpowiadają kwotom wynikającym z podziału środków dotacji pomiędzy



województwa, określonego w pkt 5.5. ,utą",,,,Iudo uchwały Nr 23312008 Rady Ministrów

z dnta}8 paździemika 2008 r., w brzmieniu ustalonym uchwałąNr I5712009 Rady Ministrów

z dnia 15 września 2009 r. W przypadku województwa małopolskiego, podstawę do

zwiększenie środków z rezerry celowej do kwoty 7I.595 tys. zł, przewidzianej dla tego

województwa w powołanej wyŻęj uchwale Rady Ministrów, stanowió moŻe zmiana listy

zakwalifikowanych wniosków w drodze zatwierdzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji aneksu do listy, w trybie określonym w $ 4 ust. 3 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 27 marca 2009 r ' oraz pkt 6. 13. programu wieloletniego.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z 5 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów

w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na

przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych' wojewodowie sporządzą

t przekaŻąPanu Ministrowi wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej w kwotach

przew idzianych w przedt.oŻonym planie podziału'

Przedstawiając powyŻsze, uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosków

wojewodów o uruchomienie środków z ręzęrwy celowej w budżecie państwa na 2011 rok'

w łącznej wysokości 999.998 tys. zł, (część 83, dział.758, rozdział 75818, poz. 50),

przewtdzianej w ustawie budżetowej na rok 20|I z dnia 17 grudnia 20|0 r., oraz dokonanie

stosownego zwiększenia wydatków w częściach budżetu państwa będących w dyspozycji

wojewodów, zptzeznaczeniem narea|izację programu wieloletniego pn. ,,Narodowy program

przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011".
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Załącznik:

Plan podziatu środków zrezer:wy celowej budżetu państwa na20I| r.

otrzymują:

Wojewodowie (wszyscy)

Sekretarz Stanu



Plan podziału Środków z rezerwy celowej budżetu państwa

podlegających przekazaniu wojewodom w celu udzielenia w 2011 r.

dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowania zadań własnych

w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych

LP. WOJEWODZTWO KWOTA SRODKOW
Z REZERWY CEIOWEJ
(w tvsiącach złotvch)

1 DOLNOSLASKIE 65 185

f . KUJAWSKO - POMORSKIE 58 895

a
J . LUBELSKIE 66 315

4. LUBUSKIE 46 960

5 . ŁoDZKIF' 64 000

6. MAŁoPoLSKIE 7r 593

7. MAZOWIECKIE 92 235

8 . OPOLSKIE 46 225

9. PODKARPACKIE 59 270

10. PODLASKIE 53 880

11 POMORSKIE s6 540

12. SLĄSKIE 72 300

t3 . SWIĘToKRZYSKIE 52 s40

14 . WARMINSKO - MAZURSKIE s6 320

15 . WIELKOPOLSKIE 79 490

16 . ZACHODNIOPOMORSKIE 57 590

ŁĄCZNIE 999 998


