
 

 

DSP.INT.4811.109.2020 
 

Pani 
Elżbieta Witek 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 
Szanowna Pani Marszałek, 

 

w odpowiedzi na skierowane do Prezesa Rady Ministrów zapytanie nr 1136 Pana Posła 
Jarosława Rzepy – przedstawiam następujące wyjaśnienia. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów 
i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do ponad 93 mln. W skali całego kraju to łącznie 12 mld 
złotych (środki trafią do gmin i miast na prawach powiatu, do powiatów ziemskich, a także do 
gmin wiejskich i  miejsko-wiejskich). To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym 
stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Kwoty dotacji dla 
poszczególnych samorządów będą wynikać z relacji wydatków majątkowych i zamożności 
gmin i powiatów. 

Jest to szczególne wsparcie dla samorządów w czasie wychodzenia z kryzysu spowodowanego 
pandemią koronawirusa. Samorządy odpowiadają bowiem za 40% publicznych wydatków 
inwestycyjnych. Środki będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in.  
remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi  
i kanalizację, budowę żłobków, infrastrukturę drogową, a także inne niezbędne lokalnie 
działania. Fundusz pozwoli samorządom realizować kolejne plany, nie będą one musiały 
zadłużać się lub zwalniać pracowników, żeby móc realizować zaplanowane inwestycje. 

Jednocześnie środki te będą stanowić wielowymiarowe wsparcie. Skorzystają z nich małe  
i średnie firmy – realizatorzy zadań inwestycyjnych samorządów. To kolejny zastrzyk 
środków, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także na rozwój firmy. 
Korzyści odczują też mieszkańcy, bo ważne dla nich inwestycje będą mogły być inicjowane i 
kontynuowane, co przyczyni się do podnoszenia jakości życia.  

Wnioski będą kierowane do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za pośrednictwem 
wojewody. Środki trafią do samorządów w ciągu kilku tygodni. Pieniądze będą przyznawane  
w formie przelewów na wniosek samorządów – bez zbędnej biurokracji.  

To bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i każdego powiatu w Polsce.   



 

 

Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. 

Kwoty jakie przysługują danej gminie, miastu, powiatowi znajdują się w wyszukiwarce pod 
linkiem:  

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wyszukiwarka-funduszu-inwestycji-lokalnych 

W ramach spotkań z samorządowcami podczas wizyt w województwach lubelskim, podlaskim, 
warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, 
wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim oraz świętokrzyskim, Prezes Rady Ministrów 
przekazywał przedstawicielom tamtejszych władz samorządowych powiatowych i gminnych 
promesy z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Spotkania te odbywały się w ramach realizacji licznych obowiązków premiera Mateusza 
Morawieckiego. W ostatnim czasie aktywność Prezesa Rady Ministrów związana jest ze 
wsparciem przedsiębiorców i ochroną miejsc pracy. Rządowa pomoc w postaci Tarczy 
Finansowej i Antykryzysowej przeciwdziała skutkom pandemii COVID-19. Temu służą 
również spotkania z przedsiębiorcami i samorządowcami. 

W ostatnim czasie premier Mateusz Morawiecki brał też udział w konferencjach prasowych, 
podczas których informował o inicjatywach rządowych takich jak wprowadzenie bonu 
turystycznego, realizacja inwestycji w Porcie w Gdyni, powołanie Funduszu Patriotycznego 
czy dofinansowania inwestycji sportowych. 

Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki aktywnie realizuje swoje obowiązki na arenie 
międzynarodowej. Ostatnie tygodnie to spotkania z Grupą Wyszehradzką – premierem 
Słowacji, Czech i Węgier, a także rozmowy z premierem Szwecji, kanclerz Niemiec oraz 
szefem Rady Europejskiej. 

Za organizację wizyt premiera o charakterze rządowym odpowiada Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów. Natomiast KPRM nie ponosi kosztów organizacji wydarzeń o charakterze 
partyjnym i kampanijnym.  

 

 
Z wyrazami szacunku 

Jarosław Wenderlich 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
  
 
 
 


