
Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, że udzielanie dofinansowania z Programu 
Inwestycji Strategicznych (dalej: Program), powołanego uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 
dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych (z późn. zm.; dalej: uchwała), odbywa się zgodnie z zasadami 
określonymi przepisami uchwały, jak również wydanych na podstawie przepisów tej uchwały, 
regulaminów poszczególnych edycji Programu. Wnioski złożone w naborach podlegają ocenie 
Komisji do spraw wsparcia Programu (dalej: Komisja), powołanej przez Prezesa Rady Ministrów 
na podstawie  § 5 ust. 1 uchwały, która sporządza i przekazuje Prezesowi Rady Ministrów listę 
inwestycji rekomendowanych do objęcia wsparciem z Programu, biorąc pod uwagę realizację 
celu przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz 
kompleksowość planowanych inwestycji. Ostateczną listę inwestycji objętych dofinansowaniem 
z Programu zatwierdza Prezes Rady Ministrów. Podział środków dokonywany jest z 
uwzględnieniem wysokości środków przewidzianych dla poszczególnych edycji Programu. 

Przepisy uchwały nie przewidują trybu pisemnego uzasadniania sposobu rozpatrzenia złożonych 
wniosków, zatem nie ma możliwości przedstawienia pisemnego uzasadnienia udzielonych przez 
Komisję rekomendacji poszczególnym wnioskodawcom. Jednocześnie należy wskazać, że 
przepisy uchwały nie zawierają również zobowiązania, że dofinansowaniem z Programu zostaną 
objęte wszystkie prawidłowo złożone wnioski spełniające wymogi formalne. 

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że dotychczas rozstrzygniętych zostało pięć 
edycji Programu. Miasto Konin złożyło 11 wniosków w czterech z tych edycji, jednocześnie w 
dwóch z nich inwestycje zgłoszone przez Konin zostały objęte dofinansowaniem z Programu na 
łączną kwotę 58 625 000,00 zł, z czego: 

1) w I edycji: 

- 29 925 000,00 zł na inwestycję „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta 
Konina – etap IV”, 

- 4 950 000,00 zł na inwestycję „Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu 
Rekreacyjno-Sportowego "RONDO" w Koninie – etap I: dokumentacja i etap II remont dachu”; 

2) w II edycji: 

- 4 750 000,00 zł na inwestycję „Budowa tunelu pod torami linii kolejowej nr 3 w ciągu ul. 
Okólnej w Koninie”, 



- 19 000 000,00 zł na inwestycję „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową 
chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. 
Laskówiecką”. 

  

Z poważaniem, 

AGNIESZKA KOWALSKA 

radca 

Centrum Informacyjne Rządu 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  

tel.: +48 22 694 74 70  

e-mail: bip@kprm.gov.pl 

  

RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie 
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej 
wiadomości jeśli nie musisz. 

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę 
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej 
usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności 
poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w 
niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione. 

  

GDPR - Information on the processing of personal data can be found in the Public Information 
Bulletin of the Chancellery of the Prime Minister of Poland. Think of the environment. Please do 
not print this e-mail unless you really have to. 

This message is intended for the sole use of its recipient. If you received this message by 
mistake, please immediately notify the sender and then destroy the message. If you are not the 
intended recipient, under no circumstances should you use this e-mail in particular by means of 
disseminating, distributing, copying, publishing the message itself or 
information/documentation/data contained therein. 
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