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Interpelacja

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, a   także ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. 
 U. 2001 Nr 112 poz. 1198)  zwracamy  się do Pana w sprawie podziału środków z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Na konferencji prasowej w dniu 8 grudnia 2020 r.  ogłosił Pan, że w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do samorządów trafi łącznie ponad 12 
mld zł bezzwrotnego wsparcia. Od  24 sierpnia do 30 września br.,  trwał drugi nabór 



wniosków, który miał charakter konkursowy, a o przyznaniu środków decydowała 
powołana przy premierze komisja.

Rozdysponowanie środków w przywołanym wyżej trybie konkursowym wzbudziło 
szereg wątpliwości zarówno co do bezstronności ich przyznania jak i prawnej i 
organizacyjnej podstawy. Wątpliwości, a nawet protesty zgłaszają samorządy i 
obywatele.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 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, 1086 i 1262), a zgodnie z ustawą Prezes Rady 
Ministrów jest jego dysponentem. 

W związku z tym z wracamy się do Pana Premiera o odpowiedź na następujące 
pytania  i udzielenie informacji:

1. W związku z tym, że wydatki na RFIL finansowane są z Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19, a te pochodzą m.in. z:

„ 2) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, ( środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi 
środki z pomocy udzielanej przez     państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA); które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na 
wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

  3)  wpłat z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich;”

 

 2.  Proszę o informację jaki jest udział (kwota) środków europejskich z w/w. tytułów, 
która została rozdysponowana przez Premiera w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych oraz jakie inne  i jakiej           wysokości są źródła finansowania?

 

W związku z tym, że Prezes Rady Ministrów, zatwierdza, sporządzany przez Bank 
Gospodarstwa krajowego plan finansowy, który stanowi podstawę dokonywania 
wypłat z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o którym mowa w art. 65 ust. 21 do 
25 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, 1086 i 1262) p roszę również o udostępnienie 
tego planu.

Zgodnie z przywołaną wyżej Uchwałą Rady Ministrów:

„ § 8. Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw 
Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, zwanej dalej „Komisją”, składa 
dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wniosków przez wojewodę.

§ 9. 1. W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Prezes Rady 
Ministrów powołuje Komisję. W skład Komisji wchodzi:

1) trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów;

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

4) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Zadaniem Komisji jest ocena wniosków oraz przekazanie Prezesowi Rady 
Ministrów rekomendacji co do wysokości przyznawanych środków poszczególnym 
wnioskodawcom.

§ 10. Komisja, oceniając wnioski, bierze pod uwagę:

1) realizację zasady zrównoważonego rozwoju;

2) kompleksowość planowanych inwestycji;

3) ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji  w 
środowisko;

4) koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki  w 
roku rozpoczęcia inwestycji;

5) liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;

6) relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu;

7) wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub 
zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;



8) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1062).”

Prosimy więc o odpowiedź:

3.  Jaki był imienny skład powołanej przez Premiera komisji,  o której mowa w § 9. 1. 
cyt. wyżej Uchwały Rady Ministrów, a która decydowała o przyznaniu środków w 
trybie konkursowym?

4. Jak weryfikowana była zgodność przyznanego 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.”?

  5. W jaki sposób odbywała się ocena, o której mowa w § 9. 2. cyt. wyżej Uchwały? 
 Jaki §10 był tryb i czy zastosowano mierzalne wskaźniki wskazanych w kryteriów oceny przez 

komisje konkursową rekomendującą, także Premierowi wysokość przyznawanych środków 
poszczególnym wnioskodawcom?

6. Z uwagi na to, że sprawa dotyczy środków publicznych i niezbędnej 
transparentności ich wydatkowania zwracamy się z pytaniem czy istniał dostępny dla 
wnioskodawców regulamin przyznawania wsparcia i czy przewiduje on uzasadnienie 
decyzji oraz możliwość odwołania się?

7. Jednocześnie, w związku z licznymi wątpliwościami podnoszonymi przez 
 samorządy  co do bezstronności przyznanego wsparcia  oraz na to, że zarówno 

prawnie jak i medialnie jest Pan „twarzą” Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, proszę o umożliwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji 
publicznej, jakim niewątpliwie są dokumenty z oceny wniosków i decyzje.

 

                                                                                                                                        
                                                                                             Z wyrazami szacunku,

 Gabriela Lenartowicz, 

Cezary Tomczyk,



Jacek Protas
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