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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o związkach metropolitalnych.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Janusz 
Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Drodzy Państwo, proszę o zajmowanie miejsc.
Otwieram posiedzenie Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej poświęcone 
rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w trakcie debaty ple-
narnej do ustawy o związkach metropolitalnych.

Tych wniosków jest całkiem sporo. Część z nich można 
pogrupować, a część wniosków wzajemnie się wyklucza. 
Bardzo bym prosił o skupienie, bo to jest materia trochę… 
nie, nie trochę, ta materia jest skomplikowana.

Zaczniemy od poprawki, która została już przez ko-
misję przyjęta, to jest poprawki senatora Wyrowińskiego. 
Zmierza ona do obniżenia progu dla obszarów metropo-
litalnych, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, z pięciuset 
tysięcy do trzystu pięćdziesięciu tysięcy.

Pozwólcie państwo, że to skomentuję. Otóż argumen-
tacja wnioskodawcy była taka, że obniżenie progu po-
zwoli skorzystać z dobrodziejstw ustawy większej liczbie 
obszarów metropolitalnych, można by nawet założyć, że 
osiemnastu – bo tyle jest w Polsce miast, które są siedzibą 
wojewody bądź marszałka. Z tym że w ustawie jest mowa 
o tym, że obszary metropolitalne będą ustanawiane w dro-
dze rozporządzenia Rady Ministrów w oparciu o Koncepcję 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, i problem polega 
na tym, że w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju wymienionych jest dziesięć obszarów, więc doszłoby 
tutaj do sprzeczności, jeśli chodzi o te zapisy.

Co więcej, ja sprawdziłem, jak to jest z tymi mniejszy-
mi miastami, zwłaszcza jeśli chodzi o Polskę wschodnią, 
i tak: Lublin ma dziś trzysta czterdzieści tysięcy miesz-
kańców, więc on bez problemu będzie mógł utworzyć 
obszar metropolitalny, on jest zresztą wymieniony wśród 
obszarów metropolitalnych w koncepcji zagospodarowania 
przestrzennego kraju. Problem jest z Białymstokiem, który 
ma dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy mieszkańców, 
więc nie ma go w koncepcji, i gdyby był ten limit pięciuset 
tysięcy, brakowałoby jeszcze dwustu tysięcy mieszkańców, 
więc ten próg byłby rzeczywiście trudny do przekroczenia. 
A wszystkie pozostałe miasta, takie jak Olsztyn, który ma 
sto siedemdziesiąt trzy tysiące mieszkańców, Rzeszów – sto 
osiemdziesiąt sześć tysięcy, Kielce – dwieście tysięcy… No 
nie ma takiej możliwości, żeby liczba mieszkańców tych 
miast osiągnęła odpowiednią dla obszaru metropolitalnego 

wielkość, nawet próg trzystu pięćdziesięciu tysięcy jest 
praktycznie niemożliwy do osiągnięcia w przypadku tych 
miast. Tak więc w gruncie rzeczy chodzi o…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Do tego właśnie zmierzam. Poprawka senatora 

Wyrowińskiego w gruncie rzeczy dotyczy przede wszystkim 
duopolu Bydgoszcz – Toruń. W Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju oba te miasta są określone jako 
duopol. Przyjęcie poprawki senatora Wyrowińskiego spo-
wodowałoby, że Bydgoszcz bez problemu spełniłaby ten 
wymóg, bo ona już ma trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy 
mieszkańców, a być może powalczyć o to mógłby tak-
że Toruń, który ma dwieście cztery tysiące mieszkańców 
i musiałby pozyskać jeszcze sto pięćdziesiąt tysięcy. To jest 
wątpliwe, czy wokół Torunia – w tych granicach, o których 
jest mowa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju – da się zebrać sto pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców, 
to znaczy ja tego nie wiem, ale w to powątpiewam. Czyli 
można powiedzieć, ze poprawka pana senatora stwarzałaby 
szanse Toruniowi i być może Białemustokowi, ale mogłaby 
narobić strasznego zamieszania, jeśli chodzi o podstawy 
merytoryczne powoływania obszarów metropolitalnych.

Dlatego muszę powiedzieć, że zmieniłem pogląd na tę 
sprawę i będę głosował przeciwko tej poprawce, a państwo 
senatorowie postąpią oczywiście wedle własnego uznania.

Widzę, że pan minister Grabiec chciałby jeszcze powie-
dzieć parę słów o tej sprawie. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Jan Grabiec:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo, ja chciałbym poprzeć argumenta-

cję, którą przedstawił pan przewodniczący. Rzeczywiście 
gruntowna analiza stosunkowo niedawno przyjętego doku-
mentu planistycznego, jakim jest Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju, wskazuje na to, że obszary o ce-
chach metropolitalnych są w tym dokumencie wymienione 
imiennie i są definiowane w sposób zbliżony do tego, jak 
zdefiniował je Sejm w uchwalonej ustawie. W koncepcji 
mówi się o miastach centralnych, które mają co najmniej 
trzysta tysięcy mieszkańców, i obszarach metropolitalnych 
wokół nich położonych, i one są tam wymienione.

Jeśli chodzi o kwestię bydgosko-toruńską, to bardzo 
ważnym, myślę, jej aspektem jest to, że w koncepcji jest 
mowa o Bydgoszczy i Toruniu jako o części jednego 

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 32)
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Senator Jan Wyrowiński:
Świadom tego, że coś tu się może wydarzyć, przybyłem, 

żeby bronić tej poprawki, bowiem zgadzam się z tym… 
Ja oczywiście mógłbym długo, bardzo długo mówić na 
ten temat. Na pewno jednym z aspektów całej tej sprawy 
są pewne napięcia między Toruniem a Bydgoszczą, ale 
nie chciałbym, żebyśmy wyłącznie do tego sprowadzali tę 
poprawkę. Taki wniosek był formułowany w Sejmie, tam 
była wprost mowa o tym, że jak są dwa miasta i jedno… 
No, to się odnosiło rzeczywiście wyłącznie do tej sprawy 
toruńsko-bydgoskiej. Tymczasem ta poprawka otwiera 
możliwości również przed innymi ośrodkami…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Słucham?
(Głos z sali: Jednym…)
Tyle tylko, że jeżeli w ustawie znajdzie się zapis o trzy-

stu tysiącach… No, jednak ustawowy zapis ma inną rangę, 
inną moc. Podejmując decyzję, powinniśmy skonfronto-
wać moc tego zapisu z tym, co jest zapisane w Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, która nie jest 
przecież aktem ustawowym. I w związku z tym zwracam 
się do Wysokiej Komisji z prośbą, abyście państwo ten 
wniosek zaaprobowali. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dobrze, wymieniliśmy poglądy w tej sprawie, ale teraz 

już będziemy głosować.
Kto jest za przyjęciem poprawki senatora Wyro-

wińskiego? (8)
Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał? (0)
Wniosek został przyjęty.
Teraz mamy grupę poprawek, które dotyczą w gruncie 

rzeczy tej samej materii, to znaczy finansowania związku 
metropolitalnego. Poprawki senatora Gruszczyńskiego ge-
neralnie zmierzają do tego, żeby zamiast dochodu z części 
podatku PIT, będącego dochodem budżetu państwa, była 
dotacja budżetowa w takiej samej wysokości i żeby ta do-
tacja była ograniczona do pięciu lat – czyli założenie jest 
takie, że byłoby to tylko czasowe finansowanie obszaru 
metropolitalnego.

(Głos z sali: O której poprawce mówimy?)
Mówimy o poprawkach drugiej, dwunastej i trzyna-

stej, czyli o pierwszej grupie poprawek; nad nimi będzie 
głosowanie łączne.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Z zestawienia wniosków.
(Głos z sali: Ale jest jeszcze inny, osobny druk z po-

prawkami Gruszczyńskiego…)
Nie, ja mówię o…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Ja mówię o zestawieniu wniosków, przygotowanym 

przez Biuro Legislacyjne. To jest poprawka druga, nad którą 
należy głosować łącznie z poprawką dwunastą i trzynastą. 
Mówimy o pakiecie poprawek senatora Gruszczyńskiego 
– o poprawkach drugiej, dwunastej i trzynastej.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie rozumiem, skąd pan ma dwa dokumenty.

obszaru metropolitalnego. I nawet gdyby w ustawie nie 
znalazły się inne warunki formalne zobowiązujące oba 
miasta do tworzenia wspólnego obszaru metropolitalnego 
albo gdyby pojawiły się warunki – mam na myśli warunki 
wynikające z parametrów liczbowych – umożliwiające 
tworzenie odrębnych obszarów metropolitalnych, to Rada 
Ministrów i tak będzie musiała uwzględnić w rozporzą-
dzeniu ustanawiającym obszar metropolitalny zapisy 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 
a więc będzie musiała uwzględnić to, że ta koncepcja 
przesądza o powstaniu tego duopolu, obszaru metropo-
litalnego obejmującego oba te miasta. Sądzę, że debata, 
która miała miejsce w komisjach sejmowych i podczas 
plenarnych obrad Sejmu, jak również debata senacka, 
dotycząca tego sporu Bydgoszcz – Toruń… Uważam, że 
ten spór nie powinien być rozstrzygnięty poprzez regulacje 
ustawowe, tylko kwestie sporne muszą rozstrzygnąć zain-
teresowane samorządy, debatując i decydując o kształcie 
i granicach tej metropolii. W Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju zawarte są bardzo wyraźne 
wskazówki, jak ten obszar metropolitalny powinien wy-
glądać, można powiedzieć, że jest to wręcz instrukcja, i ja 
nie wyobrażam sobie, żeby Rada Ministrów powołała ob-
szar metropolitalny wbrew zapisom koncepcji. Oczywiście 
jeśli nie będzie zgody ze strony obu samorządów, to taki 
obszar metropolitalny nie powstanie, bowiem warunkiem 
jest tutaj wyrażenie zgody przez kworum 70% miast na 
prawach powiatu w obszarze metropolitalnym, co ozna-
cza, że oba miasta muszą wyrazić zgodę na ustanowienie 
związku metropolitalnego. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
To właśnie trzeba podkreślić: w koncepcji zagospodaro-

wania jest warunek, że w centrum obszaru metropolitalnego 
musi być miasto liczące co najmniej trzysta tysięcy miesz-
kańców, więc Rada Ministrów musiałaby podjąć uchwa-
łę o Toruniu czy o Białymstoku sprzeczną z Koncepcją 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. O ile w wypad-
ku Białegostoku różnica jest bardzo mała– aktualnie tam 
jest dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy mieszkańców 
– o tyle w wypadku Torunia ta różnica jest duża.

Pan senator Matusiewicz, proszę bardzo.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, no, wszystko się zgadza, ale koncepcję 

można zmienić. Przecież nowy rząd, nowy parlament może 
tę koncepcję zmienić. I myślę, że my powinniśmy patrzeć 
na to przez pryzmat przyszłości i tego, że przecież zapis 
można zmienić.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Oczywiście koncepcję można zmienić, bo to ma być 

odpowiedź na zmiany w kraju, tylko że taką koncepcję 
tworzy się raz na dekadę, a z reguły trochę rzadziej, i na 
jej przygotowanie potrzeba trochę więcej czasu.

Pan senator Wyrowiński się zgłasza.
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I tutaj od razu może wyjaśnię, że na skutek tej modyfika-
cji będą dwie, a nie trzy poprawki senatora Gruszczyńskiego. 
W jednej z nich tak naprawdę chodzi o skreślenie ustawy 
o dochodach jednostek, bo pan senator chciałby, żeby te 
przepisy zostały przeniesione do tej drugiej ustawy, a po-
nieważ zostaje…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Rozumiem, że w związku z tą autopoprawką będziemy 

głosować nad poprawkami drugą i zmienioną dwunastą, 
a nad trzynastą już nie, bo jej nie będzie…

(Senator Andrzej Matusiewicz: Mogę?)
A mogę skończyć?
Autopoprawka w gruncie rzeczy dotyczy zabiegu re-

dakcyjnego, a nie merytorycznej zmiany. Istotą tej popraw-
ki jest to, że finansowanie związku będzie się odbywać 
w okresie pięciu lat.

Pan senator Matusiewicz, proszę bardzo.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Mam pytanie do pani legislator: czy poprawki pana se-

natora Piotra Gruszczyńskiego, które są w odrębnym druku, 
znalazły odzwierciedlenie w tym zestawieniu wniosków 
przygotowanym przez panią legislator, czy nie?

(Głos z sali: Nie.)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Prosiłabym o doprecyzowanie, co pan rozumie przez 

odzwierciedlenie, ponieważ to polega na tym…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, bo modyfikacja została zgłoszona dopiero teraz. 

Będziecie mieli państwo…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
W zestawieniu, które zostanie przygotowane na gło-

sowania plenarne – chcę to tylko wyjaśnić – będziecie 
państwo mieli już tę poprawkę po modyfikacji.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Chcę, żebyśmy mieli świadomość, że przyjęcie tych 

poprawek wykluczy głosowanie nad poprawkami czwartą 
i szesnastą, a także trzecią i piętnastą.

Z tym że ja chciałbym wycofać poprawki trzecią 
i piętnastą.

Czy ktoś z senatorów chciałby podtrzymać poprawki 
trzecią i piętnastą? Nie widzę chętnych.

Czyli w gruncie rzeczy pozostaje nam taka alternaty-
wa: albo przyjmiemy poprawki senatora Gruszczyńskiego, 
albo – poprawki senatora Sepioła. Różnica polega na tym, 
że poprawka senatora Gruszczyńskiego zmierza do ogra-
niczenia czasu finansowania związków metropolitalnych, 
a moja poprawka idzie w kierunku ograniczenia wielkości 
finansowania z części rządowej – z 5% do 4%. Chodzi 
o to, żeby była równowaga: tyle samo, ile dają samorządy, 

(Głos z sali: Ja też mam.)
(Głos z sali: I ja też.)
(Głos z sali: Wszyscy mają.)
(Rozmowy na sali)
Ja mam tylko jeden dokument, przepraszam.
(Głos z sali: Ja mam dwa, proszę, zobacz…)
Czy jest pan senator Gruszczyński?
(Senator Piotr Gruszczyński: Jestem. Ja właśnie w tej 

sprawie, w sprawie modyfikacji, piętnaście minut przed 
posiedzeniem byłem…)

(Głos z sali: Tak jest.)
(Głos z sali: Została złożona autopoprawka.)
Dobrze, przepraszam, ja nie miałem druku z tą auto-

poprawką.
(Rozmowy na sali)
Czy pan senator może wyjaśnić, na czym polega au-

topoprawka?

Senator Piotr Gruszczyński:
Co do modyfikacji, bo na tym chciałbym się skupić, to 

chodzi o to, żeby okres finansowania był pięcioletni, a nie 
nieokreślony w czasie. To po pierwsze.

(Głos z sali: Chodzi o poprawkę dwunastą?)
Chodzi o to, żeby dotacje były udzielane w okresie 

pięciu lat od utworzenia związku.
(Przewodniczący Janusz Sepioł: Przez ograniczony 

czas…)
No i to jest moja autopoprawka.
(Przewodniczący Janusz Sepioł: Ale to było…)
No nie, nie było.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Mogę?)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Może ja wyjaśnię, na czym polega różnica.
Rzeczywiście o okresie pięcioletnim jest mowa również 

w poprawce dwunastej. Pan senator zaproponował, żeby 
wprowadzić całokształt rozwiązań, które są zawarte w po-
prawkach, bezpośrednio do ustawy o związkach metropo-
litalnych poprzez dodanie nowego rozdziału w tej ustawie. 
Modyfikacja polega natomiast na tym, że te przepisy mia-
łaby się znaleźć jednak w ustawie o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. W dużym uproszczeniu do tego 
sprowadza się modyfikacja. A ponieważ rozmawialiśmy 
na ten temat…

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Czyli pod względem 
merytorycznym nie ma zmian, jedyna różnica polega na 
innym ulokowaniu tego przepisu.)

Tak, tak. Tej modyfikacji dokonano dlatego, że ustawa 
o dochodach jednostek jest właściwszym miejscem dla 
takiego przepisu.
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po prostu nie powstaną. No, to jest oczywiście kwestia 
wyważenia racji. Ja absolutnie nie kwestionuję stanowiska 
pani minister. Kwestie budżetowe na pewno muszą być 
uwzględnione.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Hanna Majszczyk:
Dziękuję uprzejmie. Jeszcze jedno zdanie.
Jeżeli cała uwaga zostanie skoncentrowana tylko 

i wyłącznie na metropoliach, to oczywiście dojdzie do 
konfliktu interesów, jeśli chodzi o pozostałe jednostki 
samorządu, które z pewnością są zainteresowane korzy-
staniem z dotacji z budżetu państwa, a te będą mocno 
ograniczane wskutek lokowania olbrzymich kwot w roz-
wój metropolii. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Myślę, że wszyscy mamy świadomość, że przyjęcie 

tych poprawek całkowicie wypaczyłoby sens tej ustawy 
i spotkamy się z jednoznaczną reakcją na takie rozwiązanie 
– a wiemy, jakie jest stanowisko samorządów.

Dobrze, przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek zgłoszonych 

przez senatora Gruszczyńskiego? (4)
Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał? (4)
Poprawki zostały przyjęte.
(Rozmowy na sali)
Poprawki trzynasta i piętnasta zostały wycofane.
Poprawki czwarta i szesnasta – wykluczone.
I teraz poprawki, które już zostały przez komisję 

przyjęte.
Poprawka szósta dotyczy zadań i kompetencji orga-

nów… zadań pełnomocnika generalnie.
Kto jest za? (9)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka siódma to korekta zadań związku metropo-

litalnego, raczej o charakterze stylistycznym.
Kto jest za? (10)
Kto jest przeciw? (0)
Czy ktoś się wstrzymał? (1)
Poprawka ósma to dalszy ciąg tego bloku poprawek 

dotyczących pełnomocnika.
Kto jest za? (9)
Kto jest przeciw? (0)
Czy ktoś się wstrzymał? (1)
Poprawka została przyjęta.
Tak?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Mam tylko pytanie, czy było 
głosowanie nad poprawką piątą.)

idzie z części państwowej, czyli jest pełne partnerstwo 
bez ograniczeń czasowych, a poprawka pana senatora 
Gruszczyńskiego takie ograniczenie wprowadza.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami drugą 
i dwunastą w brzmieniu skorygowanym autopoprawką se-
natora Gruszczyńskiego…

Przepraszam, nie zapytałem jeszcze pana ministra…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji 

i Cyfryzacji Jan Grabiec: Znaczy w kwestiach finansowych 
raczej pani minister…)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Hanna Majszczyk:
Jeśli można, Panie Przewodniczący…
(Przewodniczący Janusz Sepioł: Proszę bardzo.)
Wprawdzie nie ma stanowiska rządu w tej sprawie, ale 

kwestie finansowe należą do właściwości ministra finansów. 
Minister finansów gorąco popiera poprawkę pana senatora 
Gruszczyńskiego z tego względu, że pozostawienie przepi-
sów w obecnym kształcie i finansowania w nieskończoność 
de facto będzie powodowało, że metropolie nie będą się 
rozwijały, bo nie będzie możliwości takiego finansowania, 
jak zakłada się w ustawie, i dostęp do niego będzie ogra-
niczony decyzjami Rady Ministrów, a jeżeli nawet będzie 
miało ono miejsce, to będzie się odbywać kosztem innych 
rezerw na samorządy. Po prostu nie ma innej możliwo-
ści. Poza tym w świetle obowiązujących zasad łączenia 
jednostek dofinansowanie powinno być tylko czasowym 
wspomożeniem takiej jednostki, aby mogła ona rozwinąć 
swoją działalność. I nawet jeżeli zostanie wprowadzona 
poprawka pana senatora, w myśl której dofinansowanie 
będzie następowało przez pięć lat, to, biorąc pod uwagę 
uwarunkowania na przykład roku 2015, taka jednostka 
przez pięć lat uzyska dofinansowanie w wysokości ponad 
miliarda złotych. To jest olbrzymia kwota, która jak naj-
bardziej umożliwia rozwój metropolii i wydawania zgód 
przez Radę Ministrów na ich tworzenie. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dobrze.
Pan minister jeszcze w tej sprawie? Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Jan Grabiec:
Ja nie będę się wypowiadał na temat kwestii finan-

sowych, krótko tylko przypomnę stanowisko strony sa-
morządowej wyrażone na posiedzeniu Zespołu do Spraw 
Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Przedstawiciele korporacji samorządowych 
podnosili kwestię, że związek metropolitalny przejmuje 
zadania o charakterze stałym spoza zakresu zadań własnych 
gmin – na przykład zadania związane z organizacją między-
powiatowego transportu zbiorowego – i w związku z tym 
ich finansowanie powinno mieć charakter permanentny, 
a w przypadku braku takiego dofinansowania metropolie 



w dniu 1 października 2015 r. 7

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Dobrze, proszę państwa.
(Głos z sali: Proszę włączyć mikrofon, Panie 

Senatorze.)
W art. 65 ust. 2 jest mowa o tym, że po utworzeniu 

związku metropolitalnego rezerwa drogowa wzrasta pro-
porcjonalnie do długości dróg przekazanych do zarządzania 
związkowi metropolitalnemu. Tylko że tych dróg obiektyw-
nie nie przybywa, one są po prostu przekazane przez jeden 
podmiot drugiemu podmiotowi. Tak więc w zasadzie nie ma 
podstaw do tego, żeby zwiększać rezerwę z przeznaczeniem 
na drogi, bo liczba dróg nie zwiększa się, tylko kto inny 
jest organem zarządzającym, czyli zwiększanie rezerwy 
wydaje się bezprzedmiotowe. Prawda?

Pan senator Matusiewicz.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Ale chodzi o ust. 2 czy pkt 2? Bo w zestawieniu wnio-
sków jest mowa o tym, że skreśla się pkt 2…

(Głos z sali: Nie ustęp?)
…a pan przewodniczący mówi, że ust. 2.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Zaraz, sekundę.
Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Już wyjaśniam. Otóż poprawka polega na skreśleniu 
zmiany w pkcie 2 art. 65. Zmiana w pkcie 2 dotyczy do-
dania ust. 2a w art. 26. Tak więc poprzez skreślenie pktu 2 
skreślamy zmianę w zakresie dodania ust. 2a. Nie wiem, 
czy to jest wystarczający…

(Brak nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki? (9)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (2)
Poprawka została przyjęta.
Wyczerpaliśmy wszystkie poprawki.
Jeżeli państwo pozwolą, to ja nadal będę sprawozdawał 

prace komisji.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, wszystkie już były.
Dziękuję państwu senatorom, dziękuję państwu mi-

nistrom.
Zamykam posiedzenie komisji.

A, przepraszam bardzo. To też jest poprawka poprzed-
nio przyjęta przez komisje i ona również dotyczy zadań 
pełnomocnika.

Kto jest za przyjęciem poprawki piątej? (10)
Kto jest przeciw? (0)
Ktoś się wstrzymał? (1)
Poprawka piąta została przyjęta.
Przyjęliśmy już poprawki szóstą, siódmą i ósmą.
Teraz poprawka dziewiąta, dotycząca kompetencji zgro-

madzenia metropolitalnego, uchwalania statutu.
Kto jest za jej przyjęciem? (10)
Kto jest przeciw? (0)
Czy ktoś się wstrzymał? (1)
Dziękuję.
I poprawka dotycząca komisji rewizyjnej.
Kto z państwa jest za jej przyjęciem? (10)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka jedenasta…
(Rozmowy na sali)
Czy pani minister mogłaby ją skomentować? Bardzo 

proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Hanna Majszczyk:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Jest to poprawka porządkująca. Pojawia się de facto 

nowa jednostka organizacyjna i w trakcie prac w Sejmie 
zapomniano o pewnych zasadach mających odniesienie 
do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego doty-
czących limitów zadłużania się. I to jest po prostu przepis 
uzupełniający, zgodnie z którym metropolie będą obowią-
zywały takie same, identyczne zasady jak inne jednostki 
w tym zakresie. Jak mówię, to jest po prostu przepis po-
rządkujący, który ma przywrócić pewien porządek zgodny 
z ustawą o finansach publicznych. Dziękuję.

(Brak nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Poprawka czternasta wykluczała się z poprawkami pana 

senatora Gruszczyńskiego w poprzedniej wersji, ale ponie-
waż pan senator zmodyfikował te poprawki… Ja przypomnę, 
że w poprzedniej wersji te poprawki zmierzały do skreślenia 
art. 65, a ponieważ pan senator wprowadził modyfikacje 
i nie ma skreślenia art. 65, w związku z tym poprawka 
w zakresie pktu 2 może zostać poddana pod głosowanie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Chyba nie.
To jest poprawka dotycząca zwiększania rezerwy sub-

wencji ogólnej.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 01)
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