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Na podstawie art. 42 ust. 10 ustawy z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu tery-
torialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220,
poz. 1419 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb udzielania jednostkom samorzàdu terytorialne-
go, zwanym dalej „jednostkami”, dotacji celowej
z bud˝etu paƒstwa na dofinansowanie zadaƒ w∏as-
nych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów
dróg powiatowych i gminnych, zwanej dalej „dota-
cjà”.

§ 2. Jednostki mogà otrzymywaç dotacj´ na do-
finansowanie zadaƒ w∏asnych w zakresie, o którym
mowa w § 1, przy czym wysokoÊç dotacji nie mo˝e
przekroczyç 50 % kosztów realizacji zadania.

§ 3. Warunkiem uzyskania dotacji jest ocena pi-
semnego wniosku o dofinansowanie wydatków zwià-
zanych z realizacjà zadaƒ, o których mowa w § 1, zwa-
nego dalej „wnioskiem”, dokonana przez komisj´, po-
wo∏anà w tym celu przez w∏aÊciwego wojewod´, oraz
umieszczenie wniosku na liÊcie zakwalifikowanych
wniosków, zwanej dalej „listà”.

§ 4. 1. Oceniajàc wniosek komisja, o której mowa
w § 3, bierze pod uwag´ wp∏yw realizacji projektu za-
dania na popraw´ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego,
spójnoÊç drogi obj´tej wnioskiem z siecià dróg na ob-
szarze województwa oraz wspó∏prac´ jednostek przy
realizacji tego zadania.

2. Decyzj´ o wysokoÊci kwoty dotacji przyznanej
jednostkom podejmuje minister w∏aÊciwy do spraw
administracji publicznej poprzez zatwierdzenie listy
na podstawie oceny wniosków dokonanej przez komi-
sj´.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej mo˝e, na wniosek w∏aÊciwego wojewody,
zmieniç list´ w przypadku wycofania si´ wnioskodaw-
cy zakwalifikowanego do dofinansowania zadania lub
zmniejszenia wysokoÊci dotacji w wyniku procedury
przetargowej, umieszczajàc na niej kolejne zadanie
z tej listy, pod warunkiem nieprzekraczania limitu
Êrodków ustalonego dla województwa na podstawie
art. 42 ust. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorzàdu terytorialnego.

4. Zmiana zadania umieszczonego na liÊcie, o któ-
rej mowa w ust. 3, nie mo˝e powodowaç zmiany ter-
minu realizacji zadania zadeklarowanego we wniosku.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji nast´puje na podstawie
wniosku z∏o˝onego do w∏aÊciwego wojewody
i uwzgl´dnionego na liÊcie, zatwierdzonej przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej.

2. Wniosek zawiera w szczególnoÊci:

1) dane wnioskodawcy;

2) planowane koszty realizowanego zadania;

3) êród∏a finansowania realizowanego zadania;

4) kwot´ wnioskowanej dotacji;

5) szczegó∏owy opis zadania;

6) termin realizacji zadania.

§ 6. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej po zatwierdzeniu listy sporzàdza na jej
podstawie plan podzia∏u Êrodków z rezerwy celowej,
okreÊlajàcy kwoty Êrodków, które majà byç przekaza-
ne wojewodom w celu udzielenia dotacji.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej przekazuje plan podzia∏u, o którym mowa
w ust. 1, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych i wojewodzie w zakresie jego w∏aÊciwoÊci. 

§ 7. 1. Wojewoda, po otrzymaniu planu, o którym
mowa w § 6 ust. 2, sporzàdza wniosek o uruchomie-
nie Êrodków z rezerwy celowej w kwocie przewidzia-
nej w planie i przekazuje go ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1,
oraz planu podzia∏u, o którym mowa w § 6 ust. 2, do-
konuje zwi´kszenia wydatków w cz´Êci bud˝etu paƒ-
stwa b´dàcej w dyspozycji wojewody.

§ 8. 1. Wojewoda, niezw∏ocznie po zwi´kszeniu
wydatków, o którym mowa w § 7 ust. 2:

1) dokonuje podzia∏u otrzymanej kwoty dotacji po-
mi´dzy jednostki, których wnioski o dofinansowa-
nie zosta∏y uwzgl´dnione na liÊcie;

2) udziela jednostkom, na podstawie zawartej z nimi
umowy, dotacji w kwocie nie wy˝szej ni˝ kwota
okreÊlona na liÊcie. 

2. Umowa o udzielenie dotacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, okreÊla w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy opis zadania, na które dotacja zosta-
∏a przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokoÊç dotacji i tryb p∏atnoÊci;

3) wysokoÊç udzia∏u Êrodków w∏asnych, stanowiàce-
go nie mniej ni˝ 50 % wartoÊci zadania;

4) termin wykorzystania dotacji, nie d∏u˝szy ni˝ do
dnia 31 grudnia danego roku bud˝etowego;
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5) termin i sposób rozliczenia dotacji; 

6) termin zwrotu niewykorzystanej cz´Êci dotacji, nie
d∏u˝szy ni˝ 15 dni od okreÊlonego w umowie dnia
wykonania zadania.

§ 9. Wojewoda kontroluje sposób i terminowoÊç
wykonania zadania, na które zosta∏a przyznana dota-
cja, majàc na uwadze postanowienia umowy o udzie-
lenie dotacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2.

§ 10. 1. Jednostki przekazujà w∏aÊciwemu woje-
wodzie sprawozdanie z wykorzystania dotacji, w ter-

minie do dnia 31 stycznia roku nast´pujàcego po ro-
ku, w którym dotacja zosta∏a udzielona. 

2. Wojewoda sporzàdza i przekazuje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw administracji publicznej zbior-
cze zestawienie wykorzystania dotacji przez jednostki,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdaƒ
z wykorzystania dotacji od jednostek.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
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