Warszawa, 3 sierpnia 2020 r.

Szanowny Pan
Tadeusz Kościński
Minister Finansów
Szanowny Panie Ministrze,
na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia
na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (zwana dalej
Uchwała; MP z 2020, poz. 662) jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o wsparcie
finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – określane w przedmiotowej uchwale
jako „dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”. Projektodawca
motywuje wsparcie dla JST koniecznością przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym
COVID-19 polegającym na występowaniu nieplanowanych i istotnych ubytków dochodów
oraz dodatkowych wydatkach w budżetach gmin i powiatów (...) oraz zmniejszeniem
ich dochodów zarówno po stronie wpływów z udziału w podatkach dochodowych, podatkach
i opłatach lokalnych wynikających z udzielanych ulg, jak i czynszów czy sprzedaży biletów.
W związku z szybkim procedowaniem Uchwały pojawiły się wątpliwości co do charakteru
przekazywanych samorządom środków finansowych - w szczególności biorąc pod uwagę zapisy
art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Uprzejmie
prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
powinny być ujęte w budżetach jednostek samorządu terytorialnego oraz w Wieloletnich
Prognozach Finansowych (WPF).
Uwzględniając zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych, w tym art. 44
wskazujący, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych
w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę funkcje jakie
spełniają wieloletnie prognozy finansowe (w tym rozpoznawczą, gdyż umożliwia
zidentyfikowanie przewidywanych procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych
w powiązaniu z projektowanymi zmianami w zakresie dostarczania i finansowania dóbr
publicznych i społecznych, koordynacyjną – umożliwiającą zharmonizowanie zróżnicowanych
form i źródeł finansowania wieloletnich celów działania jednostki samorządu terytorialnego
oraz informacyjną bowiem dokument zawiera wiadomości o planowanych do realizacji
programach i projektach wraz z harmonogramem i źródłami finansowania) a także co istotne
zważywszy na możliwości zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć
zamieszczonych w WPF wszelkie odstępstwa od tych reguł naruszyłyby podstawowe kanony
gospodarki finansowej JST.
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych winny być przyjmowane
do budżetów JST analogicznie jak środki z Funduszu Dopłat BGK, PFRON
(na termomodernizację), Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy (dofinansowanie
wynagrodzeń urzędów pracy) oraz środki europejskie.

Nabór wniosków o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z pierwszej puli rozpoczął
się 27 lipca i zakończy się 10 sierpnia. Do końca sierpnia br. wojewodowie powinni otrzymać
od prezesa Rady Ministrów dyspozycje wypłaty pieniędzy samorządom.
W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o pilne, jednoznaczne
ustalenie zasad absorbcji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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