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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie Pana Senatora
Adama Szejnfelda, złożone podczas 19. posiedzenia Senatu RP, w dniu 17 grudnia 2020 r.,
uprzejmie informuję, co następuje.
Przepisy 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., dalej „uchwała”) w sposób wyczerpujący określają zasady wnioskowania oraz
rozdziału środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej „RFIL”), będącego częścią
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały.
Środki rozdzielane są w konkursie wniosków, składanych przez jednostki samorządu
terytorialnego, na podstawie ogłoszeń Prezesa Rady Ministrów, zamieszczanych w Biuletynie
Informacji Publicznej. Przepisy uchwały, w § 11 ust. 2, przewidują w 2020 r. co najmniej dwa
terminy naboru wniosków na te środki. O wsparcie, z przeznaczeniem na finansowanie lub
dofinansowanie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż
400 tys. zł, mogły ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie może być
przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie może zostać przeznaczone na refundację
poniesionych wydatków.

W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały, Prezes Rady
Ministrów, na podstawie § 9 ust. 1 uchwały, powołał Komisję do spraw Wsparcia Jednostek
Samorządu Terytorialnego, której zadaniem jest ocena wniosków oraz przekazanie Prezesowi
Rady Ministrów rekomendacji, co do wysokości przyznanych środków poszczególnym
wnioskodawcom. Oceniając wnioski, Komisja brała pod uwagę kryteria

określone w § 10

uchwały, tj.:
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).
Przepisy uchwały nie przewidują innych, niż określone w § 10 uchwały, kryteriów oceny
wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
W ramach naboru ogłoszonego w dniu 24 sierpnia 2020 r. złożonych zostało ponad 10 tys.
wniosków, na łączną kwotę wsparcia ok. 63 mld zł, czyli sumę ponad dziesięciokrotnie
przewyższającą dostępną pulę wsparcia określoną przepisami uchwały. Nie było możliwości
przyznania wsparcia wszystkim jednostkom, które o to wsparcie się ubiegały. Poniższa tabela
prezentuje dane dotyczące liczby wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego
oraz wnioskowanej kwoty wsparcia, z podziałem na poszczególne województwa:
lp.

województwo

liczba
złożonych
wniosków

wnioskowana kwota
wsparcia

przyznana kwota
wsparcia w ramach
naboru

1

dolnośląskie

727

4 742 606 297,81

319 057 715,98

2

kujawsko-pomorskie

599

4 233 104 308,00

197 594 411,45

3

lubelskie

831

4 084 331 856,56

313 991 457,48

4

lubuskie

319

2 083 234 829,32

84 052 170,12

5

łódzkie

612

3 039 927 701,73

292 661 877,99

6

małopolskie

1106

5 922 348 231,64

401 577 010,45

7

mazowieckie

1081

7 912 101 304,96

493 367 512,86

8

opolskie

336

1 334 762 905,61

86 913 017,55

9

podlaskie

435

1 791 690 721,36

178 747 161,52

10

pomorskie

483

2 845 137 887,27

237 065 915,27

11

podkarpackie

503

3 173 758 588,60

452 738 188,37

12

śląskie

1132

8 940 173 779,87

531 695 686,35

13

świętokrzyskie

472

2 956 606 281,68

167 632 135,70

14

warmińsko-mazurskie

573

3 190 676 527,33

138 087 301,76

15

wielkopolskie

708

3 677 028 848,65

267 489 775,59

16

zachodniopomorskie

508

3 351 028 071,83

188 475 808,14

10 425

63 278 518 142,22

4 351 147 146,58

RAZEM

Pozytywnie rozpatrzono 2014 wniosków, a do jednostek samorządu terytorialnego w
całym kraju trafiło blisko 4,3 mld zł. Wykazy wniosków wraz z wysokością przyznanego
wsparcia zostały przekazane właściwym wojewodom. Wsparcie, za pośrednictwem wojewodów,
zostało przekazane na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie
informuję, że z puli środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 12 mld zł,
dotychczas rozdysponowanych w ramach dwóch edycji, do wszystkich jednostek w całym kraju
trafiło łącznie ponad 10 mld zł.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Wenderlich
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

