
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Data posiedzenia: 15 października 2014 r. 

Nr posiedzenia: 191 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Stanisław Iwan. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb 

obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu 

terytorialnego w 2013 roku” (druk senacki nr 680). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 720, druki sejmowe 

nr 2509, 2724 i 2724-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Tadeusz Arłukowicz, Witold 

Gintowt-Dziewałtowski, Stanisław Iwan, Andrzej Pająk, Janina 

Sagatowska, 

 
 goście: 

 Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych: 

 przewodnicząca Grażyna Wróblewska, 

 Ministerstwo Finansów: 

 podsekretarz stanu Dorota Podedworna-Tarnowska, 

 zastępca dyrektora Departamentu Finansów Samorządu 

Terytorialnego Marianna Borowska, 

 zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego Marek 

Szczerbak, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Długu Publicznego 

Rafał Goździkowski, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Finansów Samorządu 

Terytorialnego Karolina Burzyńska, 

 kierująca wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. rozwiązań 

systemowych dotyczących należności i zobowiązań w 

Departamencie Długu Publicznego Katarzyna Mańk-

Goździkowska, 

 Związek Banków Polskich: 

 prawnik Joanna Niska, 

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: 

 naczelnik w Departamencie Administracji Publicznej Artur 

Chruściel, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 wicedyrektor Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski. 
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Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez 

jednostki samorządu terytorialnego (JST) w 2013 roku przedstawiła przewodnicząca 

Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Grażyna Wróblewska. 

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje o działalności RIO 

w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej przez 

JST i ich związki. Jest to działalność nadzorcza, opiniodawcza i kontrolna. W 2013 r. izby 

zbadały ponad 165 tysięcy uchwał i zarządzeń organów JST i związków komunalnych. Jest 

to znaczący przyrost, ponieważ każdego roku rozszerza się zakres przedmiotowej 

działalności izb. Często zmieniają się uchwały oraz zarządzenia zmieniające budżet 

i wieloletnią prognozę finansową. Dla przykładu każdy budżet zmieniany był średnio 32 

razy w ciągu roku. W wyniku badań izby uznały, że 96,6% ogółu uchwał i zarządzeń 

zostało podjętych bez naruszenia prawa. W minionym roku składy orzekające RIO wydały 

łącznie ponad 25 tysięcy opinii. Opinie negatywne stanowiły 1,5% spośród nich, zaś opinie 

pozytywne z uwagami – 17,9%. Najwięcej negatywnych opinii wydano w odniesieniu do 

projektów uchwał budżetowych. Jak zaznaczyła przewodnicząca KRRIO Grażyna 

Wróblewska, opinia nie jest aktem nadzoru, a wyrażone w niej stanowisko nie ma 

charakteru wiążącego. Należy jednak wskazać, że podjęcie uchwały budżetowej przez JST 

musi być poprzedzone przedstawieniem organowi stanowiącemu JST opinii RIO 

o projekcie. Nieusunięcie nieprawidłowości oznacza wszczęcie postępowania nadzorczego 

i uznanie uchwały za nieważną. Jeśli chodzi o działalność kontrolną, RIO prowadzą 

kontrole w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Są to kontrole 

kompleksowe, problemowe, doraźne i sprawdzające. Łącznie przeprowadzone zostały 

1292 kontrole. Przewodnicząca KRRIO wspomniała o relatywnie niskich 

wynagrodzeniach w izbach, co powoduje okresowe trudności kadrowe. RIO postuluje, by 

w przyszłorocznym budżecie zostały zwiększone wydatki na wynagrodzenia. 

Druga część sprawozdania dotyczy wykonania budżetu przez JST. Budżety były 

realizowane w trudnych warunkach ekonomicznych, mimo to JST wykonały dochody 

w kwocie 184 mld zł. Dochody były wyższe o 6 mld zł. W 2013 r. nastąpił wzrost 

dochodów bieżących i spadek dochodów majątkowych. Największy udział w dochodach 

miała subwencja ogólna, wynosząca 31%. W strukturze gmin i powiatów dominują 

wydatki na oświatę. Rok 2013 był kolejnym rokiem, w którym wydatki rosły wolniej od 

dochodów. Samorządy wypracowały większe nadwyżki operacyjne. W podsumowaniu 

Grażyna Wróblewska stwierdziła, że sytuacja finansowa samorządów jest bardzo 

zróżnicowana i nie wszystkie JST osiągnęły dodatni wynik operacyjny w 2013 r. 

W dyskusji senator Witold Gintowt-Dziewałtowski interesował się sprawą ustalenia przez 

sądy administracyjne właściwości RIO do badania uchwał w sprawie opłat za 

gospodarowanie odpadami. Zdaniem senatora niedopuszczalne jest, aby sąd ustalał 

kompetencje organu państwa. Senatorowie zgodzili się, że warto tę sprawę zbadać 

i ewentualnie podjąć inicjatywę ustawodawczą porządkującą przepisy. 

 

Konkluzja: Komisja zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności regionalnych izb 

obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 

roku”. 

 

Ad 2. 

 

Ustawę przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Dorota Podedworna-

Tarnowska. Ustawa jest tzw. drugim etapem konsolidacji finansów publicznych. Istotą 

nowelizacji jest dążenie do efektywnego wykorzystania wolnych środków pieniężnych 

zgromadzonych w sektorze publicznym. Efektywne wykorzystanie tych środków wpłynie 

na obniżenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, ponadto obniży się poziom długu 
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publicznego, a w konsekwencji koszty jego obsługi. Przepisy ustawy przyznają możliwość 

przyjmowania przez JST depozytów od samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest JST, od samorządowych instytucji kultury 

oraz od samorządowych osób prawnych. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

W dyskusji senator Witold Gintowt-Dziewałtowski stwierdził, że intencja ustawy jest 

słuszna. Mechanizm poprawi elastyczność zarządzania finansami. Zapytał m.in. o to, gdzie 

jednostki tworzone przez JST będą mogły lokować wolne środki, z kim będzie zawarta 

umowa oraz czy będą one mogły liczyć na zyski z lokat. W odpowiedzi podsekretarz stanu 

w MF wyjaśniła, że wolne środki będą lokowane na rachunkach bankowych prowadzonych 

przez JST, pożytki z lokat zostaną wypłacone osobom składającym depozyt, zaś umowy 

będą zawierane pomiędzy kierownikiem jednostki a organem wykonawczym 

w samorządzie. Senator Tadeusz Arłukowicz pytał, czy zmiany w ustawie konsultowano 

z samorządami. Wiceminister poinformowała komisję, że ustawa uzyskała pozytywną 

opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Przewodniczący obradom senator Stanisław Iwan zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 720 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


