
 

 

DSP.INT.4513.31.2021 

 

 

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie Pani Senator 

Ewy Mateckiej złożone podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2021 r., uprzejmie 

informuję, co następuje. 

Przepisy uchwały z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań 

inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662 ze zm.) (dalej: uchwała) 

w sposób wyczerpujący określają zasady wnioskowania i rozdziału środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Środki, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 3 uchwały, rozdzielane są w konkursie wniosków 

składanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ogłoszeń Prezesa Rady 

Ministrów zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej. Przepisy uchwały przewidują w 

2020 r. co najmniej dwa terminy naboru wniosków na te środki. Zgodnie z § 11 uchwały Prezes 

Rady Ministrów w 2020 r. ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów dwa nabory wniosków, w dniu 24 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 9 grudnia 2020 r. 

O środki, których wysokość została określona na kwotę 6 mld zł, zwiększoną 

o niewykorzystane środki, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt. 1 i 2 uchwały, 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.  

W celu udzielenia wsparcia 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 bierze 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 złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Dotychczas rozstrzygnięty został nabór wniosków ogłoszony w dniu 24 sierpnia 2020 r. 

W wyniku naboru do jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju trafiło ok. 4,3 mld zł. 

W ramach tego naboru 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, z czego wnioskowana kwota wparcia wskazanego we wnioskach 

jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego wynosiła łącznie 

ponad 3,6 mld zł. Z uwagi na ogromną liczbę wniosków o wsparcie projektów inwestycyjnych, 

jak również wysokość środków przewidzianych uchwałą na ten cel, nie było możliwości 

przyznania wsparcia wszystkim jednostkom, które wnioski złożyły. 



 

 

Jednocześnie informuję, że z kwoty 13 mld zł środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, dotychczas do jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego kraju trafiło 

ponad 10,3 mld zł, z których prawie 800 mln zł wsparcia otrzymały jednostki z województwa 

wielkopolskiego. 

 

Z wyrazami szacunku 

Jarosław Wenderlich 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


