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Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

zapytanie

 

Szanowny Panie Premierze,

 

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust  
1 pkt.7 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), 
art. 191-193 Regulaminu Sejmu oraz art. 3 i 4 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej ( Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198)   zwracamy się o udzielenie informacji 
publicznej  w sprawie podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

 



Na konferencji prasowej w dniu 8 grudnia 2020R., ogłosił Pan, że w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do samorządów trafi łącznie ponad 12 
mld zł bezzwrotnego wsparcia m.in. na projekty infrastrukturalne, edukacyjne czy 
cyfryzację.

 W wyniku podziału tej kwoty dla województwa śląskiego ma trafić  1 240 945 181,35
zł.

Od  24 sierpnia do 30 września br. trwał drugi nabór wniosków, który miał charakter 
konkursowy, a o przyznaniu środków decydowała powołana przy premierze komisja.

Otrzymane środki będą mogły być przeznaczone na inwestycje ważne dla 
mieszkańców, m.in. budowę żłobków, przedszkoli, dróg czy inne niezbędne lokalnie 
działania,  a Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ma być kontynuowany w 
przyszłych latach i będzie przeznaczany na najważniejsze potrzeby społeczności 
lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych działa na podstawie Uchwały nr 102 Rady 
Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań 
inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,  a finansowany jest z 
Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, a utworzonego zgodnie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 108 6 i 1262).

W związku z licznymi wątpliwościami podnoszonymi przez zainteresowanych co do 
bezstronności przyznanego wsparcia zwracamy się o udostępnienie następujących 
informacji:

 1.   Imiennego składu powołanej przez Premiera komisji, o której mowa w § 9. 1. 
 Uchwały nr Rady Ministrów, a która decydowała o przyznaniu środków w trybie 

konkursowym.

2.  Jakie były kryteria weryfikowania zgodności przyznania dofinansowania z celem 
 wyrażonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. poz. 374, 567 i 568) to jest:   Ilekroć w ustawie jest mowa o "przeciwdziałaniu „
COVID-19" rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, 
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym 
społeczno-gospodarczych, choroby, o której mowa w ust. 1.”? 

3.  Regulaminu/zasad oceny, o której mowa § 9. 2. cyt. wyżej Uchwały. Regulamin 
 zawierający §10 mierzalne wskaźniki wymienionych kryteriów oceny przez komisje 



konkursową i kryteria rekomendacji Premierowi wysokości przyznawanych środków 
poszczególnym wnioskodawcom.

Z uwagi na to, że sprawa dotyczy środków publicznych i niezbędnej przejrzystości 
ich wydatkowania dostępny wnioskodawcom tryb przyznawania wsparcia 
przewidujący uzasadnienie decyzji oraz możliwość odwołania się.

Z zwracamy się również o udostępnienie listy przyznanego dofinansowania i decyzji 
o odmowach wraz z pisemnymi protokołami ocen oraz uzasadnieniem dotyczących 
obszaru województwa śląskiego.

 

Z wyrazami szacunku,

Gabriela Lenartowicz,

Jacek Protas,

Wojciech Saługa
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