
Oświadczenie złożone 

przez senatora Artura Dunina 

na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, do wiceprezesa Rady 

Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina oraz do ministra finansów, funduszy 

i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego 

Szanowny Panie Premierze! Szanowni Panowie Ministrowie! 

W związku z rozstrzygnięciem drugiego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwracam się 

do Panów w kilku kwestiach, które budzą wiele wątpliwości. 

Wśród miast starających się o takie wsparcie znalazła się Łódź. Miasto to złożyło 27 projektów,  

ale nie otrzyma dofinansowania na żaden ze złożonych projektów. Dotyczyły one inwestycji m.in. w komu-

nikację miejską, infrastrukturę drogową, termomodernizację żłobków czy w tereny zielone i rekreacyjne mia-

sta – czyli były zgodne z zakresem i celem działań, które mogły dostać wsparcie. Jednocześnie inne gminy 

składające wnioski z tego samego zakresu inwestycji takie bezzwrotne dofinansowanie otrzymają z drugiego 

etapu rządowego funduszu. 

Według zapewnień Pana Premiera pomoc miała być udzielona gminom, które mają trudności finansowe 

spowodowane pandemią, tak aby zmniejszyć ich zadłużenie, ograniczyć zwolnienia pracowników, wspomóc 

realizację planowanych inwestycji, czy podreperować budżet uszczuplony przez pandemię. Łódź jako jedno 

z dużych miast, które nie otrzyma w drugim etapie pomocy finansowej, od początku stara się, kosztem wła-

snego budżetu ,wspierać lokalnych przedsiębiorców, szpitale, placówki edukacyjne czy domy pomocy spo-

łecznej. Ulgi w czynszach, darmowe środki ochrony osobistej czy dofinansowania do działalności kulturalnej 

i oświatowej spowodowały, iż wzrosły wydatki przy jednocześnie spadających dochodach. 

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Jakimi konkretnie kryteriami kierowano się przy przyznawaniu wsparcia finansowego gminom? 

2. Czy istnieje algorytm obliczający relację wydatków majątkowych i zamożność gmin w stosunku  

do przyznanego wsparcia finansowego? 

3. W jaki sposób gminy, które nie otrzymają pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

otrzymają wsparcie pozwalające na dalszą działalność samorządową, która została ograniczona z powodu 

pandemii? 

Z wyrazami szacunku 

Artur Dunin 
 


