
BARTOSZ MAŁACZEK 
 

  

 

 

 

          RADNY          
    MIASTA KONINA  

62-500 Konin, ul. Wiosny Ludów 6   

48 785940945 (tel. bezpośredni) 

63 2401148 (tel. Biuro Rady) 

malaczek.bartosz@gmail.com  

www.facebook.com/MalaczekBartosz 

www.konin.pl 

 
 

  

 

  

 

  

 

 Konin, 14 grudnia 2020r. 

 

Pan 

Piotr Korytkowski 

Prezydent Miasta Konina 

 

 

Interpelacja ws. pozyskanych krajowych i zagranicznych środków finansowych 

 

 

 

w ubiegłym tygodniu została opublikowana lista gmin i powiatów, które objęte zostały 

bezzwrotnym wsparciem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tzw. „Tarczy dla 

samorządów”, którego celem jest pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w zwalczaniu 

gospodarczych skutków pandemii COVID-19 m.in. poprzez realizację projektów infrastrukturalnych 

czy edukacyjnych oraz cyfryzację jednostek. Niestety, w sytuacji gdy wiele samorządów w całej Polsce 

– w tym nasze miasto – boryka się z trudnościami finansowymi przy nieokreśloności kryteriów, 

uznaniowości wniosków i braku transparentności całej procedury Konin został pominięty w dostępie 

do wielkiego rządowego programu wsparcia lokalnych inwestycji. Z uwagi na powtarzający się 

schemat postępowania stosowany wśród większych miast i tych rządzonych przez włodarzy 

opozycyjnych względem władz centralnych, w gronie których jest również Konin, środki rządowe  

w kwocie miliardów złotych nazwane są często w dyskusji publicznej „Funduszem Inwestycji dla 

Lojalnych” przyznawanych w oparciu o kryterium politycznej przynależności, osobistych sympatii lub 

po konsultacjach telefonicznych. 

W jednej z wypowiedzi w mediach społecznościowych zauważył Pan, że tam, gdzie są jasne  

i czytelne kryteria przyznawania pieniędzy, Miasto Konin daje sobie radę z ich pozyskaniem,  

i to niezależnie od tego, czy dzieli nimi marszałek z PO, czy wojewoda z PiS; co potwierdza chociażby 

licznik dotacji na stronie miasta wskazując kwotę ponad 344 milionów złotych pozyskanych środków 

finansowych od listopada 2018 r., tj. od objęcia przez Pana urzędu Prezydenta Konina.  
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W ciągu przeszło dwóch lat udało się uzyskać dla mieszkańców konińskiej wspólnoty samorządowej 

dodatkowo kwotę odpowiadającą ok. 54% dochodów i ok. 50% wydatków jednorocznego 

(tegorocznego) budżetu miasta. 

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o informację dotyczącą wszystkich pozyskanych 

środków finansowych – krajowych i zagranicznych – w okresie sprawowania przez Pana urzędu 

Prezydenta Miasta Konina; wraz ze wskazaniem źródła, podmiotu przydzielającego, kwoty dotacji 

oraz celu na jaki środki zostały otrzymane. 

 

 

 

 

 

 

 


