
  

   
 

  Związek Gmin Wie jskich Rzeczypospolitej Polski  
 

                                        Wniosek 
Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie 

ustanowienia 

„GMINNEGO BONU INWESTYCYJNEGO” 
 dla gmin z obszarami wiejskimi 

 

Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej polskiej szuka systemowych rozwiązań 

prewencyjnych pozwalających na minimalizowanie skutków nadchodzącego kryzysu 

gospodarczego. Dbając o dobro wspólne uważamy, że każda z dróg i każde przedsięwzięcia oparte 

na przemyślanym, wspólnym działaniu strefy rządowej i samorządowej mogą  uchronić nasz kraj 

przed dotkliwymi skutkami pandemii.  

Każdy kryzys gospodarczy można przezwyciężyć tylko drogą inwestycji.  Inwestycje pobudzają 

wszystkie sektory gospodarki. Mają charakter rozwojowy i dochodowy w wymiarze lokalnym 

i ogólnopaństwowym. 

W obliczu zaistniałej sytuacji globalnej pandemii, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie już 

w tym roku będą w większości pozbawione możliwości inwestowania w rozwój swoich obszarów. 

Dlatego też, wskazujemy na konieczność zastosowania „impulsu” inwestycyjnego, który obejmie 

swoim działaniem wszystkie obszary wiejskie kraju. 

Aby skutecznie przeciwstawić się kryzysowi i przeciwdziałać stagnacji, - Zarząd Związku Gmin 

Wiejskich RP przedstawia propozycję  wprowadzenia począwszy od bieżącego roku 
 

„GMINNEGO  BONU  INWESTYCYJNEGO” 
 

w wysokości 1 mln zł na gminę.. Wprowadzenie  tego rodzaju finansowego  narzędzia wsparcia 

inwestycyjnego, daje bardzo szerokie spektrum działania w zakresie pobudzenia inwestycji. 

Możliwość wykorzystania  bonu inwestycyjnego nie tylko na inwestycje i remonty, ale także na  

wkład własny, przy większych projektach, będzie doskonałym katalizatorem który pobudzi rozwój 

gospodarki. Bardzo szeroki horyzontalnie impuls inwestycyjny wpłynie nie tylko na uruchomienie 

powiązanych gałęzi gospodarki, ale również będzie przyczółkiem rozwoju i planowania inwestycji 

w kolejnych latach. 

Jednocześnie deklarujemy pełne współuczestnictwo w zakresie opracowania szczegółowych  

zasad udzielania wsparcia w postaci „Bonu inwestycyjnego”,  jego zastosowania i rozliczenia. 

 

Zarząd ZGWRP  z całą mocą podkreśla, że bez wsparcia rządu RP polegającego na 

uruchomieniu pomocowych programów finansowych, w sposób szczególny wspierających 

gminy z obszarami wiejskimi, realizacja programów osi zrównoważonego rozwoju zostanie  

zablokowana. Spowoduje to również wydłużenie drogi wyjścia z kryzysu gospodarczego, który 

właśnie zaczyna realnie zagrażać samorządom gminnym. 
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