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Samorząd Województwa Dolnośląskiego
będzie miał w 2019 roku do dyspozycji
1,34 mld złotych

W projekcie budżetu dochody wzrastają
o ponad 56 mln złotych w porównaniu

z rokiem poprzednim
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• Planowana na 2019 rok nadwyżka budżetowa
  wyniesie 1 mln 900 tys. zł

• Nadwyżka operacyjna wyniesie 224 mln 700 tys. zł 

• W porównaniu z 2018 rokiem wydatki na
  inwestycje wzrosną o ponad 47 mln zł

Największe wydatki zaplanowane są na
transport, wsparcie rozwoju regionalnego,
kulturę, edukację i ochronę środowiska
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Województwo konsekwentnie redukuje
zadłużenie. Jego wysokość na przyszły
rok wyniesie 608 mln zł

Od 2014 roku zadłużenie spadło o 168 mln zł

2014 776 mln zł

2015 748 mln zł

2016 713 mln zł

2017 690 mln zł

2018 610 mln zł

2019 608 mln zł
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Pomoc Województwa Dolnośląskiego dla
innych jednostek samorządu terytorialnego
w 2019 roku wyniesie ponad 36 mln zł

W latach 2012-2018 Samorząd Województwa
Dolnośląskiego udzielił innym jst 320 mln zł
wsparcia 
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Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce
przeznaczyć przeszło 721 mln złotych. To 17 mln złotych
więcej niż w ubiegłym roku

Najważniejsze z nich to: 
• modernizacja dróg wojewódzkich
• kontynuacja budowy obwodnic dolnośląskich miast
• dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich
• rozpoczęcie procedury przejmowania linii kolejowych

Jednym z największych zadań drogowych będzie budowa północnego
odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, na którą zarezerwowano
kwotę ponad 87 mln zł
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Na wsparcie rozwoju regionalnego zarezerwowano
kwotę przekraczającą 132 mln zł, o 20 mln więcej
niż w 2018 r.

Te pieniądze pozwolą na rewitalizację zdegradowanych
obszarów miejskich i wiejskich, sfinansowanie kolejnej
edycji Dolnośląskiego Bonu na Innowacje, a także na
pomoc dla dolnośląskich przedsiębiorców
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31 mln zł zarezerwowano na projekty
sportowe i turystyczne
.

Ponad 11 mln zł z tej kwoty zostanie
przeznaczonych  na realizację inwestycji
„Dolnośląskie Centrum Sportu”
w Jakuszycach

Ponadto kontynuowane będą programy:
• „Dolnośląski Delfinek”, czyli budowa
   przyszkolnych krytych pływalni
• poprawy istniejącej bazy sportowej
• szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej
  sportowo
• organizacji imprez sportowych
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W budżecie województwa na działalność kulturalną przewidziano
niemal 97 mln złotych

5 mln złotych zarezerwowano na ochronę zabytków

Kontynuowana będzie modernizacja Teatru Polskiego 

Rozpocznie się modernizacja budynku Panoramy Racławickiej

Ponad 6 mln złotych przeznaczonych zostanie na rozbudowę
wrocławskiej Opery

Ponad 78 mln złotych przeznaczymy na działalność 17 instytucji kultury
prowadzonych przez Samorząd Województwa
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Niezależnie od środków wynikających z kontraktów podpisanych
z NFZ zarząd województwa zaplanował w przyszłorocznym budżecie

ponad 50 mln zł na ochronę zdrowia.

09/13



Na integrację społeczną zaplanowano ponad 50 mln zł
w tym m.in.:

• na pomoc społeczną
• organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych 
• na współfinansowanie i tworzenie nowych miejsc
  w dolnośląskich żłobkach
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Przyszłoroczny budżet zapewni kontynuowanie wielu programów
integrujących lokalne społeczności naszego regionu

Wśród nich znajdą się m.in.: 
• Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk
• Dolny Śląsk bez barier 
• Program Nestor
• Dolnośląskie Małe Granty 
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Kwota zaplanowana na zadania
związane z rolnictwem i ochroną
środowiska to niemal 49 mln zł

Połowę tej kwoty zarezerwowano
na zadania z zakresu ochrony gruntów

rolnych, czy odnowę wsi i rozwój
obszarów wiejskich
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Na edukację i naukę zaplanowano wydatki w wysokości 92 mln zł,
w tym na funkcjonowanie 19 placówek oświatowych 63 mln zł

Ponad 7 mln z tej kwoty pozwoli na kontynuowanie projektu
„Zintegrowani”, którego głównym celem jest objęcie wsparciem
i walka z ubóstwem podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych.
 

Kontynuowany będzie również projekt „Czas na zawodowców”, dzięki
któremu zwiększają się szanse uczniów dolnośląskich szkół zawodowych
na znalezienie zatrudnienia
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