
 

 

DSP.INT.4810.2267.2020 
 

 

Pani 

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

 

odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na interpelację numer 

K9INT16690, Pani Poseł Gabrieli Lenartowicz oraz grupy Posłów, w sprawie podziału środków 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, uprzejmie informuję, co następuje. 

Zgodnie z Planem finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, główne źródło 

wpływu środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dalej „Fundusz”) stanowią emisje 

obligacji, realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej „BGK”). W celu pokrycia 

planowanych wydatków Funduszu, BGK podejmuje działania w zakresie organizacji emisji 

obligacji na rzecz Funduszu, do określonej w planie finansowym kwoty. Emisje mogą być 

realizowane na rynku krajowym oraz zagranicznym. Harmonogram emisji obligacji na rzecz 

Funduszu jest koordynowany z kalendarzem przetargów obligacji i bonów skarbowych na rynku 

krajowym oraz emisjami Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych. Emisje na rynku 

zagranicznym mogą być przeprowadzane zarówno w formule przetargowej, jak i plasacji 

prywatnych.  

Dodatkowo, źródłem wpływów do Funduszu są odsetki od środków Funduszu, na które 

składają się odsetki od środków utrzymywanych na rachunku głównym i rachunkach 

pomocniczych Funduszu oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków w papiery 

wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski i Skarb Państwa. 



 

W sytuacji niedoboru na rachunku Funduszu środków niezbędnych do terminowego 

finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

lub wykupu i zapłaty odsetek od obligacji oraz pokrycia kosztów ich emisji, Bank może udzielić 

przejściowego finansowania z własnych środków. 

Jednocześnie informuję, że w Planie Finansowym Funduszu na rok 2020 przewidziano 

wpłatę z budżetu państwa w kwocie ok. 9 mld zł, która została dokonana w dniu 31 grudnia 

2020 r. W załączeniu przekazuję Tabelę Nr 1 z Planu Funduszu na rok 2020, po Zmianie nr 2, 

przedstawiającą wpływy i wydatki Funduszu. 

W skład Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej 

„Komisja”), powołanej przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie § 9 ust. 1 uchwały nr 102 

Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych 

przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. poz. 662, z późn. zm.) powołane zostały 

następujące osoby: 

Przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów: 

 Krzysztof Kubów – Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady 

Ministrów; 

 Izabela Antos – Dyrektor Departamentu Instrumentów Rozwojowych; 

 Krzysztof Michalski – Zastępca Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów 

Przedstawiciele ministra właściwego do spraw gospodarki: 

 Iwona Michałek – Sekretarz Stanu; 

 Piotr Ziubroniewicz – Dyrektor Biura Ministra. 

Przedstawiciele ministra właściwego do spraw finansów publicznych: 

 Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów 

Publicznych; 

 Robert Banach – Administrator w Departamencie Prawnym. 

Przedstawiciele ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego: 

 Waldemar Buda – Sekretarz Stanu; 



 

 Marta Leśniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów 

Operacyjnych. 

Fundusz jest elementem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i został utworzony 

w celu wsparcia realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych, 

związanych z przeciwdziałaniem skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19 na 

terenie całego kraju. Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie wsparcia na realizację 

zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego podyktowane zostało 

przeciwdziałaniem szczególnie niepożądanemu zjawisku, jakim jest potencjalne ograniczanie 

inwestycji, które mają znaczenie zarówno dla zlecających jednostek samorządu terytorialnego, 

ale też będących ich wykonawcami lokalnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak 

i mieszkańców wszystkich województw. 

Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiczne, w związku z występowaniem epidemii 

COVID-19, Komisja prowadziła prace w trybie porozumiewania się na odległość. 

Po zakończeniu prac członkowie Komisji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, oddawali 

swoje głosy w sprawie przyjęcia wykazu wniosków wraz z proponowaną kwotą wsparcia, 

rekomendowanych przez Komisję do pozytywnego rozpatrzenia przez Prezesa Rady Ministrów.  

Zgodnie z zapisami uchwały, Komisja analizując wnioski złożone przez jednostki 

samorządu terytorialnego kierowała się kryteriami wskazanymi w § 10 uchwały, tj.: 

1) realizacją zasady zrównoważonego rozwoju; 

2) kompleksowością planowanych inwestycji; 

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

4) kosztem planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki 

w roku rozpoczęcia inwestycji; 

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

6) relacją kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu; 

7) wpływem planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub 

zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ; 

8) zapewnieniem dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). 

 



 

Przepisy uchwały nie nakładają obowiązku sporządzenia regulaminu przyznawania 

wsparcia. Oceny wniosków dokonano zgodnie z kryteriami wskazanymi w § 10 uchwały. 

Przepisy uchwały nie przewidują również trybu odwoławczego od decyzji podjętych przez 

Prezesa Rady Ministrów dotyczących przyznanego wsparcia. 

Ponadto, przepisy uchwały nie przewidują także trybu pisemnego uzasadniania sposobu 

rozpatrzenia złożonych wniosków, zatem nie ma możliwości przedstawienia pisemnego 

uzasadnienia udzielonych przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu 

Terytorialnego rekomendacji dla poszczególnych wniosków. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Jarosław Wenderlich 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


