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RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH - POLSKA A I B?

   W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do samorządów w całej Polsce ma trafić aż 12 mld
złotych  w  formie  bezzwrotnego  wsparcia.  Środki  te  w  okresie  pandemii  mają  na  celu  wsparcie
samorządów, których przychody z tego tytułu zostały uszczuplone, w realizacji  zadań inwestycyjnych
majątkowych między innymi w zakresie infrastruktury, edukacji czy cyfryzacji.

   Dotychczas przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków. W ramach pierwszego 6 mld złotych zostało
podzielonych  pomiędzy  gminy  na  zasadzie  algorytmu  proporcjonalnie  do  planowanych  wydatków
majątkowych na 2020 rok wykazanych w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 roku, z
uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności gminy. W ramach tej puli Gminie Siewierz została przyznana
kwota 2.106.062,00 zł, które należy wydatkować na inwestycje do końca 2022 roku. Gmina zaplanowała
przeznaczyć te środki na pokrycie wydatków niekwalifikowanych związanych z przebudową wodociągów i
sieci elektrycznej w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz –
„Piwoni” w kwocie 1.696.300,00 zł oraz w kwocie 409.762,00 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych
w ramach projektu unijnego Przebudowa ulicy Krakowskiej w Siewierzu.

   Mniej jasne i przejrzyste są natomiast kryteria rozdysponowania drugiej tury środków, w której do
samorządów ma trafić kolejne 4 mld. złotych. Mimo określonych kryteriów jakie miała stosować powołana
przez Premiera Mateusza Morawieckiego Komisja listy z wybranymi zadaniami budzą spore wątpliwości.

  Gmina Siewierz w ramach tego naboru przygotowała i złożyła dopełniając wszelkich formalności trzy
wnioski. Wszystkie zadania, których one dotyczyły mają kompletne dokumentacje projektowe, kosztorysy i
wymagane pozwolenia na budowę.  Dotyczyły  one Przebudowy i  rozbudowy dróg gminnych w naszej
gminie z wnioskowaną kwotą niewielu ponad 10 milionów złotych, Budowy Centrum Edukacji Ekologicznej
oraz na najważniejsze w tej chwili zadanie Gminy dotyczące budowy przedszkola w Siewierzu. W związku
z faktem, ze zadanie to zakończy się już w przyszłym roku a środki RFIL dotyczą wyłącznie wydatków
planowanych do poniesienia wnioskowano o kwotę 4,5 miliona złotych. Należy tutaj  podkreślić,  że o
priorytecie tej inwestycji zarówno Prezes Rady Ministrów jak i parlamentarzyści z naszego regionu byli
wielokrotnie  informowani.  Wielokrotnie  też  gmina  zabiegała  o  dodatkowe  środki  na  realizację  tej
inwestycji  między  innymi  z  rezerwy  celowej  budżetu  państwa  będącej  w  dyspozycji  premiera  Rady
Ministrów RP.

    Niestety  żaden  z  wniosków  Gminy  Siewierz  nie  został  pozytywnie  oceniony  i  wybrany  do
dofinansowania.

   Do dofinansowania nie został wybrany także żaden z wniosków złożonych przez Starostwo Powiatowe w
Będzinie,  mimo,  że  sąsiedni  powiat  myszkowski  jako  jednostka  samorządu  terytorialnego  otrzymał
wsparcie na realizację aż sześciu zadań w wysokości ponad 21 milionów złotych.

    Z terenu powiatu będzińskiego środki otrzymają tylko trzy gminy w łącznej kwocie 22.136.537,00 zł z
czego największa kwota aż 14,5 miliona trafi do jednej z nich.

   Władze gminy zwróciły  się  z  pismem do Premiera  RP Mateusza Morawieckiego z  oczekiwaniem
przedstawienia wyjaśnień na jakiej podstawie Komisja dokonywała wyboru zadań do wsparcia środkami
Rządowego Funduszu.

   Dodatkowo pragniemy zauważyć,  że  parlamentarzysta  z  naszego  terenu  Poseł  Waldemar  Andzel
oficjalnie na swoim profilu FB ogłosił, że między innymi dzięki jego zaangażowaniu wskazane gminy i



powiaty otrzymały olbrzymie wsparcie finansowe. Może w tym momencie pytanie powinni zadać Wyborcy,
którzy tak licznie oddali na niego swój głos w ostatnich wyborach parlamentarnych z terenu Miasta i
Gminy Siewierz gdzie, i w jakiej wysokości jest wsparcie dla dróg powiatowych i gminnych na naszym
terenie?, dlaczego tak ważna inwestycja jak budowa przedszkola dla ponad dwustu dzieci z terenu naszej
gminy nie zasługuje na to wsparcie?
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