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Zapytanie poselskie w przedmiocie finansowania czeków rozdawanych w ramach Funduszu
Inwestycji Lokalnych

Szanowny Panie Premierze,

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996r. nr 73, poz. 350), a także art. 195
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. (M.P. 1992 nr 26, poz.
185) Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, składam niniejsze zapytanie:

Niedawno pojawiły się informacje o licznych wizytach Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego w różnych gminach w Polsce, gdzie wręczał on ,,czeki” (czy też ,,
promesy”) na duże kwoty pieniędzy, które gminy te uzyskać by miały w ramach rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (zwany dalej: Funduszem ). Czeki są wręczane
przedstawicielom samorządów na otwartych spotkaniach, w których bierze udział publiczność.

Uroczystość wręczania czeku kończy się wspólnym zdjęciem Premiera oraz przedstawiciela
samorządu, odbierającego promesę ( https://wiadomosci.onet.pl/bialystok/wybory-2020mateusz-morawiecki-w-sokolce-rozdaje-promesy-samorzadowcom/fc4ck74 - dostęp: 06.07.20
r.).
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ma jednak dopiero powstać. Jego utworzenie
przewidują regulacje ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, która
została przyjęta przez Senat wraz z poprawkami 2 lipca 2020 r. (druk Senacki nr 151, Senatu X
kadencji) – Fundusz ma być finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Proces
legislacyjny dotyczący omawianej ustawy nie dobiegł jeszcze końca.
Czeki rozdawane przez premiera M. Morawieckiego można więc jedynie traktować w
kategoriach swego rodzaju ,,happeningu politycznego”, wpisującego się w trwającą w Polsce
kampanię wyborczą na urząd Prezydenta RP. Tym bardziej, że przy okazji wręczania czeków,
M. Morawiecki wygłasza długie przemówienia, agitujące do oddania głosów na ubiegającego
się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę. Na marginesie odnotować należy, iż prowadzenie
kampanii wyborczej przez urzędującego premiera budzi liczne wątpliwości, co do źródeł
finansowania samej kampanii wyborczej Andrzeja Dudy (czy wyjazdy premiera w celu
agitowania za Andrzejem Dudą są opłacane przez Komitet Wyborczy urzędującego
prezydenta, czy też nie).

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Z jakich środków finansowane są czeki, rozdawane przez premiera M. Morawieckiego
podczas jego wizyt w polskich samorządach?
2. Na jakiej podstawie prawnej premier M. Morawiecki rozdaje w/w czeki?
3. Z jakich środków finansowych opłacane są wyjazdy premiera M. Morawieckiego, w czasie
których prowadzi on agitację wyborczą dla Prezydenta Andzeja Dudy? Czy środki te
pochodzą od Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy? Jeśli nie, to skąd?
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