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BMP-0724-1-5/2020/PS                                                                                   

 Pan 

 Tomasz Grodzki 

 Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Bogdana Zdrojewskiego, złożone podczas 17. posiedzenia 

Senatu RP w dniu 28 października 2020 r., w sprawie wsparcia przez państwo samorządów terytorialnych 

(sygn. BPS./043-17-629/20)1 uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Priorytetem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (RP) było i jest podejmowanie działań, które przeciwdziałają 

negatywnym skutkom gospodarczym oraz społecznym spowodowanym przez COVID-19, również w sferze 

działalności jednostek samorządu terytorialnego (jst). Już na początku podjęto przedsięwzięcia w obszarze 

finansów samorządowych. W tym celu zostały przygotowane rozwiązania prawne (głównie w kwestii 

wsparcia budżetów jst - od rozluźnienia rygorów fiskalnych, przez aspekty płynnościowe, po pozyskanie 

dodatkowych dochodów lub wygenerowanie oszczędności), które znalazły odzwierciedlenie w przyjętej  

w dniu 19 czerwca 2020 r ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086, z późn. zm.) - tzw. tarcza samorządowa. Objęły one 

przede wszystkim: 

 wprowadzenie w 2020 r. możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu jst dodatkowo  

o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, 

 złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku  

w dochodach podatkowych jednostki wynikającego z wystąpienia COVID-19, 

 wprowadzenie możliwości przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, 

równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej w terminach wcześniejszych, 

 wprowadzenie możliwości przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa 

dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych (zapłata rat 

przypadających w maju i czerwcu 2020 r. na drugie półrocze 2020 r.), 

 zwiększenie dochodów samorządu powiatowego z tytułu gospodarowania nieruchomościami 

Skarbu Państwa z 25% do 50% wpływów w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2020 r., 

 uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. „funduszu korkowego” (wyodrębnione w gminnym 

budżecie środki, pozyskiwane od przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu) w 2020 r., 

                                                           
1
 Które - przy piśmie Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Wenderlicha  

o sygn. DSP.INT.4813.107.2020 - z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów zostało przekazane, zgodnie z właściwością, 
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu udzielenia odpowiedzi.  
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 pokrycie części kosztów związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy przez 

zwiększenie opłaty skarbowej za wydawanie tej decyzji dla osób innych niż właściciel  

lub użytkownik wieczysty, 

 wydłużenie terminu na osiągnięcie minimalnej liczby punktów ładowania i tankowania CNG  

(gaz ziemny). 

Jednocześnie informuję, że odpowiedzią Rządu RP na potrzeby samorządów w okresie pandemii jest 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych2, którego źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania 

COVID-19. Ten Rządowy Fundusz dysponuje środkami przeznaczonymi na dofinansowanie dla gmin, w tym 

miast na prawach powiatu, i powiatów, w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93 mln. Łącznie w skali całego 

kraju są to środki w wysokości aż 6 mld zł (5 mld zł dla gmin i miast na prawach powiatu oraz 1 mld zł  

dla powiatów ziemskich). Ponadto, dodatkowa kwota 6 mld zł zostanie (bezzwrotnie) rozdysponowana 

przez Prezesa Rady Ministrów. W sytuacji, gdy tak wiele gmin i powiatów zmaga się z trudnościami 

finansowymi, dostęp do tego rządowego programu wsparcia inwestycji stanowi istotną pomoc dla jst.  

Zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jst oraz zakres, sposób i termin 

przedstawiania informacji o jego wykorzystaniu zostały określone w uchwale 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.), zwanej dalej uchwałą.  

Jak już wskazano powyżej, stosownie do § 2 uchwały, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

podzielono na trzy pule:  

1) 5 mld zł dla gmin, w tym miast na prawach powiatu;  

2) 1 mld zł dla powiatów bez miast na prawach powiatu;  

3) 6 mld zł dla jst (pozostające w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów), które jest zwiększane  

o niewykorzystane środki wymienione w pkt 1 i 2.  

Wnioski o przyznanie powyższego wsparcia jst składają przez elektroniczną skrzynkę podawczą  

do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem właściwego wojewody. Gminy, w tym miasta na prawach 

powiatu, i powiaty mogły składać wnioski, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały, obejmujące pulę  

6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w terminie od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r.  

(§ 6 ust. 3 uchwały).  

W przypadku środków z trzeciej puli, dodatkowe 6 mld zł rozdysponuje Prezes Rady Ministrów  

na konkretne inwestycje proponowane przez zainteresowane jst. Zgodnie z § 11 ust. 2 uchwały Prezes Rady 

Ministrów ogłasza co najmniej dwa terminy naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 

uchwały. Pierwszy nabór wniosków obowiązywał w okresie od 24 sierpnia do 30 września 2020 r. (należało 

je składać elektronicznie). Szczegółowe informacje w ww. zakresie są publikowane na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie 

kryteria jak: kompleksowość planowanych inwestycji; ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko; 

uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju; pomoc osobom niepełnosprawnym; liczbę osób, które 

skorzystają z inwestycji; wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym oraz koszt w stosunku  

                                                           
2
 Uruchomienie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych było możliwe w wyniku przyjęcia ustawy z dnia 15 lipca 

2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. poz. 1262, z późn. zm.) i wprowadzone przez nią zmiany do ustawy z dnia 
31 marca 2020r. 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, z późn. zm.). 
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do planowanych dochodów samorządu. Tym samym, do samorządów po pierwszym naborze trafi łącznie 

4,35 mld zł. Planowane jest także ogłoszenie kolejnej rekrutacji wniosków o omawiany rodzaj wsparcia.  

W sumie, docelowo jst otrzymają z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych aż 12 mld zł. 

Należy w tym miejscu dodać, że decyzja Prezesa Rady Ministrów o podziale środków jest podejmowana 

na podstawie rekomendacji Komisji3 do Spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego4.  

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej  

lub dofinansowanej ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie może być niższa niż 400 tys. zł. 

Ponadto pragnę wskazać, że mając na uwadze konieczność szczególnego wsparcia gmin, które posiadają 

ograniczone możliwości inwestycyjne, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (SWiA) 

opracowało program wsparcia finansowego gmin, na terenie których funkcjonowały niegdyś państwowe 

przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Wychodzi on naprzeciw problemowi pogłębiającego się przez 

skutki pandemii wykluczenia mieszkańców obszarów popegeerowskich. Po likwidacji PGR-ów to właśnie 

mieszkańcy miejscowości, w których one funkcjonowały najczęściej doświadczyli strukturalnego bezrobocia, 

które miało kluczowy wpływ na ich negatywną sytuację społeczną. Wieloletnie zaniedbania i brak 

odpowiedniej interwencji państwa przy okazji likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 

pogłębiły degradację ekonomiczną tych obszarów.  

Tym dotkliwiej dla mieszkańców wskazanych terenów będzie odczuwalny spadek produktu krajowego 

brutto, będący wynikiem pandemii Covid-19, co może skutkować dalszym brakiem inwestycji na obszarach 

popegeerowskich. To z kolei mogłoby wpłynąć na pogłębianie się nierówności społecznych  

i ekonomicznych. Dzięki przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały nr 157 z dnia 30 października 2020 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (M.P. poz. 1011), gminy, jako podstawowe jednostki samorządu terytorialnego, będą mogły 

uzyskać tego rodzaju wsparcie. Planuje się, że na ww. cel zostanie przeznaczone 250 mln zł z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymanie przez daną gminę wsparcia z pozostałych środków tego 

Funduszu, nie wyklucza możliwości ubiegania się o wsparcie z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe 

przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Stanowi to znaczące wparcie finansowe dla gmin, które pozwoli im  

na niezakłócony rozwój inwestycyjny. Program, już na etapie projektowania czy wejścia w życie uchwały  

go wprowadzającej, cieszył się dużym zainteresowaniem samorządów. Ministerstwo SWiA liczy, że dzięki 

skorzystaniu z tego rodzaju wsparcia, gminy będą w stanie zrealizować wiele inwestycji, które przynajmniej 

                                                           
3
 Składającej się z 3 przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów; a także po 2 przedstawicieli: ministra właściwego  

do spraw gospodarki; ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego (§ 9 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2 uchwały). 
4
 Stosownie do § 10 pkt 1-8 uchwały ww. Komisja, dokonując oceny wniosków, będzie brała pod uwagę następujące 

kryteria: 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). Spełnienie poszczególnych 
warunków jst wykazują w uzasadnieniu składanego wniosku.  
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmjzgezdkltqmfyc4njugy4tcnzxhe
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w podstawowym stopniu zaspokoją codzienne i najpilniejsze potrzeby członków lokalnych społeczności, 

które to często mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. 

Ponadto, dzięki skorzystaniu z tego rodzaju wsparcia rządowego, gminy będą mogły przekierować  

na inne cele środki dotychczas zaplanowane w budżetach samorządów na 2020 r. na wydatki inwestycyjne. 

W omawianej sprawie warto także wspomnieć o Funduszu Dróg Samorządowych5, który stanowi 

kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jst. Jego rolą jest 

przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, 

będącej ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju gospodarki, który przyczynia się 

do poprawy poziomu życia obywateli. W 2020 r. wsparcie z budżetu państwa - którego kwota wyniosła 

3,244 mld zł - uzyskało 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. W ramach naboru na 2021 r.,  

na wsparcie zadań powiatowych i gminnych zaplanowano 3,2 mld zł.  

 

   

Z poważaniem 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Paweł Szefernaker 

Sekretarz Stanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje:  
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dotyczy sygn. DSP.INT.4813.107.2020). 

                                                           
5
 Wkrótce jako Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 
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