
STANOWISKO NR 20/XXIV/2020 
RADY MIASTA LUBLIN 
z dnia 18 grudnia 2020 r. 

 
w sprawie niesprawiedliwego podziału Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 
 
 
Rada Miasta Lublin wyraża głębokie zaniepokojenie i dezaprobatę wobec sposobu 

podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który miał być mechani-
zmem wspomagania inwestycji samorządowych w czasie pandemii koronawirusa. 

Lublin złożył do RFIL 10 wniosków na kwotę ponad 350 mln złotych. Jest oczywiste, 
że Miasto nie oczekiwało akceptacji i otrzymania dofinansowania na wszystkie inwestycje 
zgłoszone we wnioskach i pozostawiło ewentualny wybór komisji przy Prezesie Rady Mini-
strów, weryfikującej wnioski. Pomimo, że dla województwa lubelskiego przypadło ponad 
313 mln zł, żaden wniosek Lublina nie został wybrany do dofinansowania. 

Rodzą się w związku z tym uzasadnione wątpliwości. W ciągu roku system rozpatry-
wania wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został zmieniony, 
gdyż w I transzy dofinansowania decydował transparentny algorytm, zaś obecnie odpo-
wiada za to wyżej wymieniona komisja złożona z rządowych urzędników, którzy kierują się 
nieznanymi kryteriami. 

Fakt, iż obecnie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiło 
przede wszystkim do samorządów kierowanych przez polityków związanych ze Zjedno-
czoną Prawicą wyraźnie wskazuje, że przy rozpatrywaniu wniosków nie brano pod uwagę 
kwestii merytorycznych, a jedynie sympatie i opinie polityczne zarówno członków komisji 
weryfikującej wnioski o dofinansowanie, jak i władz poszczególnych miast i gmin. 
W  związku z powyższym Rada Miasta Lublin popiera stanowisko Związku Miast Polskich 
z 16 grudnia 2020 r., żądające odejścia od uznaniowości w transferach środków publicznych 
pozostających w dyspozycji rządu oraz domagające się przestrzegania zasad jawno-
ści, przejrzystości i równoprawności podmiotów przy ogłaszanym naborze wniosków o dofi-
nansowanie. 

Pieniądze publiczne pochodzą z podatków wszystkich obywateli, także tych, którzy 
nie popierają obecnego rządu i w wyborach głosują na inne osoby i ugrupowania niż te 
związane z obecną koalicją rządową. Krzywdzenie i piętnowanie mieszkańców Lublina i in-
nych miast oraz gmin w ten sposób jest haniebną i antydemokratyczną praktyką. Nie ma 
ona nic wspólnego z państwem prawa i dobitnie pokazuje, że w 30-lecie samorządu lokal-
nego obecny rząd Rzeczypospolitej Polskiej traktuje dużą ich część jako politycznego 
wroga, a nie merytorycznego partnera. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Lublin 
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