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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(druk senacki nr 1084, druki sejmowe nr 3773 i 3910).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1097, 
druki sejmowe nr 3545, 3767 i 3767-A).

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego (druk senacki nr 1086, druki sejmowe nr 3927i 3934).

4. Rozpatrzenie ustawy o związkach metropolitalnych (druk senacki nr 1100, druki 
sejmowe nr 2107, 3729 i 3729-A).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Janusz 
Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dzień dobry państwu. Witam na dwieście dziewięć-

dziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Mamy dzisiaj cztery punkty w porządku obrad: roz-
patrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych; rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym; rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpa-
trzenie ustawy o związkach metropolitalnych.

Witam naszych gości. Miło mi po przerwie powitać 
w naszym gronie panią minister Młochowską. Witam pana 
ministra Jana Grabca. Witam pana ministra Kazimierza 
Plockego i wszystkich pozostałych państwa. Witam wi-
cemarszałka Senatu, pana senatora Wyrowińskiego, który 
zaszczycił nasze posiedzenie.

Proszę państwa, zaczynamy od ustawy o zmianie usta-
wy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tekst ustawy 
jest bardzo krótki.

Może pan minister dwa słowa…

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Jest to projekt poselski, który porządkuje kwestie 

dotyczące wydawania decyzji i gromadzenia środków 
finansowych… W tej ustawie wskazano marszałka wo-
jewództwa jako organ, który jest organem egzekucyjnym 
i wierzycielem. A więc kwestie dotyczące naliczania opłat, 
ich egzekwowania i gromadzenia na rachunku bankowym 
to będzie domena marszałka. W dotychczasowym stanie 
rzeczy… Utrzymane zostanie rozwiązanie, iż to starosta 
będzie wydawał decyzję o naliczeniu płatności. Środki 
finansowe będą gromadzone na wyodrębnionym rachunku 
województwa pomorskiego. Marszałek będzie później te 
pieniądze dzielił, zgodnie z ustawą, na remonty dróg gmin-
nych. Chcę też powiedzieć, że na tym rachunku w roku 
2014 zgromadzono około 180 milionów zł. Sądzimy, że 
w przyszłości taki poziom środków zostanie utrzymany. 

To są pieniądze dla samorządów gminnych. Ta zmiana zo-
stała wprowadzona zgodnie z oczekiwaniami i porządkuje 
procedurę przepływu finansowego. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dziękuję bardzo.
Biuro Legislacyjne nie zgłosiło uwag do tej zmiany 

ustawy.
Chciałbym zapytać, czy ktoś z państwa senatorów 

chciałby zabrać głos w tej sprawie.
Pan senator Matusiewicz. Proszę bardzo.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo! Zaproszeni Goście!
Ja mam pytanie do pani legislator. Moim zdaniem 

z punktu widzenia systematyki prawa… Tutaj ten sam organ 
jest wierzycielem i organem egzekucyjnym. Takich przy-
padków jest bardzo mało. Pani mówi, że nie ma uwag… 
Czy pani zwracała na to uwagę? Czy pani zdaniem nie 
budzi to wątpliwości?

I druga rzecz. Ponieważ to jest projekt poselski, nie 
było obowiązku konsultacji z Komisją Wspólną Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. Niemniej czy znamy zdanie tej 
komisji bądź ewentualnie konwentu marszałków? Pewne 
obowiązki na marszałków zostaną nałożone. Jakie jest ich 
stanowisko w tej sprawie? Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Zacznijmy od Biura Legislacyjnego. To pan legislator 

Michał Gil się tym zajmował.
Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Panie Senatorze, problem z postępowaniem egzekucyj-

nym w administracji wynika, jak sądzę, z tego, że jest to 
postępowanie trochę inne niż postępowanie cywilne. Kim 
innym jest wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji, kim innym jest w postępowaniu egzekucyjnym 

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 03)
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Poseł Ryszard Galla:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo! Szanowni Goście!
Projekt nowelizacji ustawy o mniejszościach naro-

dowych i etnicznych oraz języku regionalnym zawarty 
w druku nr 3545 obejmuje regulacje wynikające z zaleceń 
organizacji międzynarodowych – Rady Europy, Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – a także orga-
nizacji krajowych, w tym zwłaszcza Komisji Wspólnej 
Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Najwyższej 
Izby Kontroli, Ministerstwa Sprawiedliwości. Ten projekt 
uwzględnia także szereg postulatów mniejszości narodo-
wych i etnicznych oraz społeczności posługującej się ję-
zykiem regionalnym, które były zgłaszane na przestrzeni 
ostatnich kilku lat. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że ustawa 
matka, czyli ustawa o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych oraz o języku regionalnym ma w tym roku  dziesię-
ciolecie istnienia. Tak się składa, że po wielu miesiącach 
pracy w środowisku mniejszości, w środowisku Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
taki projekt został przedstawiony.

Projekt ten zawiera kilka podstawowych spraw, na które 
chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, wprowadzamy 
definicję organizacji mniejszości oraz instytucji kulturalnej, 
które pracują na rzecz mniejszości narodowych. Chcieliśmy 
w ten sposób bardzo konkretnie ustalić podmioty, które 
mogą kwalifikować się chociażby do ubiegania się o środki 
dotacyjne z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji prze-
znaczone na funkcjonowanie mniejszości narodowych 
i etnicznych.

Po drugie, wprowadzono rozszerzenie używania języka 
pomocniczego. Chodzi o organy powiatów oraz instytucje, 
które są w ramach powiatów. Mniejszości mogą zwracać 
się do tych powiatów w swoim języku. Zaznaczam, że cho-
dzi tylko o takie regiony, w których liczba przedstawicieli 
mniejszości przekracza 20%.

Dalej: wprowadza się możliwość używania języka po-
mocniczego przed organami gmin i powiatów przez oby-
wateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz oby-
wateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wspólnym Handlu. Wprowadza się możliwość powoły-
wania pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych 
i etnicznych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów 
miast, starostów lub marszałków województw. Reguluje 
się kwestie związane ze składem, trybem powoływania, 
odwoływania oraz działalności Komisji Wspólnej Rządu 
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Mogę powiedzieć, 
że na przestrzeni ostatnich lat było bardzo dużo niedo-
mówień i pewnych nieporozumień w samym środowisku 
mniejszości. Nie było do końca wiadomo, kto może kie-
rować swojego przedstawiciela do komisji, jak wygląda 
kadencyjność tej komisji czy też jaki jest sposób odwoływa-
nia… Nie wiedzieliśmy, czy cofnięta rekomendacja przez 
organizację mniejszości jest jednoznaczna z odwołaniem 
tego człowieka jako członka komisji wspólnej.

Wprowadziliśmy także dwie dodatkowe zmiany, które 
dotyczą innych ustaw. Pierwsza dotyczy powoływania rad 
programowych oddziałów emitujących programy w języku 
mniejszości. Chodzi o to, aby w składach tych rad pro-

prowadzonym na podstawie przepisów kodeks postępo-
wania cywilnego. Nie jest sytuacją nadzwyczajną to, że 
osoba wierzyciela i osoba organu egzekucyjnego zbiegają 
się… Dlaczego tak jest? Wynika to ze specyfiki postępo-
wania administracyjnego, w którym nie mamy do czynienia 
z kontradyktoryjnością i organ działa w imieniu swoim, 
reprezentując interesy państwa czy samorządu. Mam na-
dzieję, że ta odpowiedź jest satysfakcjonująca. Jeżeli nie, 
to prosiłbym ministerstwo o uzupełnienie. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Proszę ministerstwo o uzupełnienie, jeśli chodzi o kon-

sultacje i stanowisko konwentu marszałków.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Oczywiście. Sprawa była przedmiotem obrad Związku 

Powiatów Polskich, Związku Województw RP i Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – wszystkie 
te organy wyraziły pozytywną ocenę tej zmiany. Chcę też 
powiedzieć, że w trakcie przygotowywania stanowiska rzą-
du i w ramach uzgodnień międzyresortowych również rząd 
wyraził pozytywną ocenę zgłoszonej zmiany. Nie widzimy 
tutaj żadnych sprzeczności w związku z tym, że urząd mar-
szałkowski czy marszałek jako organ będzie jednocześnie 
wierzycielem i organem egzekucyjnym. W administracji 
tego typu sytuacje mają miejsce, taka praktyka jest utrwa-
lona. Nie widzimy sprzeczności pomiędzy tymi zapisami 
a praktyką. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie widzę zgłoszeń.
W tej sytuacji proponuję przejść do głosowania.
Proszę bardzo, kto z państwa senatorów jest za przyję-

ciem tej ustawy o zmianie ustawy? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Czy ktoś się wstrzymał? (4)
Komisja przyjęła tę ustawę.
Kto z państwa senatorów jest gotów być sprawozdaw-

cą? Pan senator Niewiarowski?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo dziękuję.
Zamykam ten punkt. Dziękuję panu ministrowi.
Przystępujemy do drugiego punktu: rozpatrzenie 

ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych 
innych ustaw.

Kto z państwa ministrów…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pani minister Młochowska. Tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji 

i Cyfryzacji Magdalena Młochowska: Tak.)
I pan poseł Galla, który… To jest inicjatywa poselska. 

Tak że może pan poseł jako pierwszy. A potem poproszę 
panią minister o komentarz.

Bardzo proszę, Panie Pośle.
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jest prowadzenie działalności na rzecz języka regionalne-
go. Przy założeniu, że intencją ustawodawcy było to, aby 
określone wymogi, które mają znaleźć się w statucie, były 
stosowane dopiero po upływie dwunastu miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, wydaje się, że w art. 19 ust. 2, który 
mówi o wymogu prowadzenia działalności na rzecz języka 
regionalnego, powinien zostać przytoczony przepis art. 19a 
ust. 2 pkt 1, który mówi o warunku określonym w statucie 
stowarzyszenia albo fundacji. Wtedy te wszystkie przepisy 
byłyby analogiczne.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Ale czy mogłaby pani 
to powiedzieć tak, żeby… O co chodzi?)

Dobrze. Chodzi o to, że w trzech przypadkach przepis 
art. 4 mówi o tym, że przepis dotyczący tego, że na przykład 
ze statutu ma wynikać, że dany podmiot zrzesza osoby 
należące do określonej mniejszości… Te przepisy będą 
stosowane po upływie roku od dnia wejścia w życie ustawy, 
natomiast w jednym przypadku, który jest analogiczny, 
ustawodawca mówi, że przepisy będą stosowane po upły-
wie roku, nie w przypadku statutu, tylko innego warunku, 
który ma spełniać dana organizacja. Ja nie wiem, czy taki 
był cel ustawodawcy, czy to jest po prostu…

(Przewodniczący Janusz Sepioł: A jakie to ma zna-
czenie?)

Prawdopodobnie takie, że… Intencją ustawodawcy było 
to, żeby w ciągu roku poszczególne podmioty dostosowały 
swoje statuty do wymogów ustawy. Tylko że w jednym 
przypadku nie jest jak gdyby przesunięty termin stosowania 
przepisów w odniesieniu do statutu, tylko jest podany inny 
przepis, prawdopodobnie omyłkowo. Chodzi o wyjaśnienie 
tej kwestii.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Chodzi o przepis art. 19a, który mówi o tym, że insty-

tucją kulturalną, która ma istotne znaczenie dla języka re-
gionalnego, jest stowarzyszenie albo fundacja, która spełnia 
łącznie podane warunki. Warunkiem, o którym jest mowa 
w pkcie 1, jest statut, z którego ma wynikać, że celem tej 
organizacji jest prowadzenie działalności na rzecz języka 
regionalnego. Drugim warunkiem jest prowadzenie działal-
ności na rzecz języka regionalnego. Z przepisu przejściowe-
go wynika, że w tym przypadku przepis, który mówi o tym, 
że dany podmiot będzie instytucją kulturalną, w odniesieniu 
do tego, że ma prowadzić działalność na rzecz języka re-
gionalnego, będzie stosowany po upływie roku, natomiast 
prawdopodobnie intencją ustawodawcy było to, aby po 
upływie roku od dnia wejścia w życie ustawy był stosowany 
statut, a nie to, o czym przed chwilą powiedziałam. Może 
jest to… Nie wiem, czy…

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Czy pan poseł chciałby się odnieść do tego?

Poseł Ryszard Galla:
Tak, jeśli pan przewodniczący pozwoli, to chciałbym 

wyjaśnić tę kwestię. Naszym zamiarem było to, żeby dla 
organizacji mniejszości stworzyć to vacatio legis po to, by 
można było dostosować statuty do tych wymogów, jakie 
są w nowelizacji ustawy. Pani zasadniczo oczywiście ma 

gramowych byli także przedstawiciele danej mniejszości, 
dla której te programy są w tych mediach publicznych 
realizowane.

Druga zmiana dotyczy ustawy o systemie oświaty. 
Wprowadzamy zmianę w zakresie członkostwa w komisji 
konkursowej wybierającej dyrektora placówki oświatowej, 
w której jest nauczany język danej mniejszości. Chodzi o to, 
by w tej komisji był przedstawiciel danej mniejszości.

Szanowni Państwo, połączone komisje – Komisja 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisja 
Administracji i Cyfryzacji – obradowały w dniach 21 lip-
ca i 4 sierpnia. To było pierwsze czytanie. W ramach tego 
pierwszego czytania zostały zgłoszone cztery wnioski 
mniejszości. Drugie czytanie odbyło się 24 września i zosta-
ła tam zgłoszona jedna poprawka. W dniu 25 września pro-
jekt ustawy został przyjęty: 258 głosów za, 161 – przeciw, 
2 posłów wstrzymało się od głosu. Chciałbym w imieniu 
połączonych komisji, a także posłów, którzy są autorami 
projektu, prosić państwa senatorów o to, aby zaopiniowali 
pozytywnie, przyjęli projekt tej ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dziękuję bardzo.
Czy pani minister chciałaby coś dodać do tej pre-

zentacji?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Magdalena Młochowska:
Myślę, że ta prezentacja była wyczerpująca. Jeżeli cho-

dzi o ministerstwo, to my jak najbardziej popieramy ten 
projekt. Nie było oficjalnego stanowiska rządu, ale tak jak 
mówił pan poseł, Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych popiera te zmiany.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Pani Legislator, proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo!
Biuro Legislacyjne zgłasza jedną uwagę i jedną propo-

zycję poprawki do przedmiotowej ustawy. Uwaga ta doty-
czy art. 4, zgodnie z którym wymogów, o których mowa 
w art. 3 pkt 4 lit. a i pkt 5 lit. a oraz w art. 19a ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 pkt 2  ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym przedmiotową ustawą, nie stosuje się w okresie 
dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Wymogi, o których mowa w przytoczonych przepi-
sach, z wyjątkiem art. 19a ust. 2 pkt 2, dotyczą wskazanych 
w ustawie warunków określonych w statutach poszczegól-
nych podmiotów. Przepis art. 19a ust. 2 pkt 2 precyzuje 
kolejny warunek, który jest niezbędny do uznania stowa-
rzyszenia albo fundacji za instytucje kulturalną, która ma 
istotne znaczenie dla języka regionalnego. Tym warunkiem 
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fundacja mogły być uznane za instytucję kulturalną, która 
ma istotne znaczenie dla języka regionalnego, jest pro-
wadzenie przez tę instytucję działalności na rzecz języka 
regionalnego. Przepis w tym zakresie będzie stosowany po 
upływie roku. Jeżeli państwa intencją było takie zróżnico-
wanie tej sytuacji, to ja się z tym zgadzam. Po prostu dla 
mnie to było nielogiczne, dlaczego w jednym przypadku… 
Może inaczej. W trzech przypadkach w analogicznych sytu-
acjach ustawodawca przesuwa stosowanie danego przepisu, 
a tylko w jednym przypadku mamy inną sytuację, choć 
konstrukcja przepisu jest analogiczna. W związku z tym 
pojawiła się wątpliwość, czy to jest pomyłka, czy działanie 
celowe. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Ja mam pytanie. Ilu mniej więcej gmin i powiatów może 

dotyczyć ta ustawa? W ilu powiatach i gminach możemy 
się liczyć z mniejszością rzędu 20% populacji?

Pani Minister, prosiłbym…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Magdalena Młochowska:
Jeżeli chodzi o gminy, to większość tych przepisów już 

obowiązuje. W tej chwili w rejestrze mamy trzydzieści trzy 
gminy. A jeżeli chodzi o powiaty, to ze względu na spis 
powszechny z 2011 r. można powiedzieć, że to byłyby 
cztery powiaty.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: To dotyczy tylko mniej-
szości niemieckiej, czy również innych? Jak to wygląda?)

Akurat nie mniejszości niemieckiej. W dwóch przypad-
kach to jest język kaszubski, w trzecim – język białoruski, 
a w czwartym litewski.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Białoruski, litewski 
i dwa razy kaszubski.)

Tak.
(Przewodniczący Janusz Sepioł: To jeśli idzie o powiaty. 

A jeśli idzie o gminy, to co możemy powiedzieć?)
Jeżeli chodzi o gminy, to nie mamy tego policzonego. 

Tutaj rzeczywiście dominuje język niemiecki, ale mamy 
również białoruski, litewski, kaszubski.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: A czy język łemkowski 
też jest?)

Język łemkowski chyba nie stanowi… Chyba nie ma 
tych 20%.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze. Pani senator Sagatowska, a potem pan senator 

Matusiewicz.
Proszę bardzo.

Senator Janina Sagatowska:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo! Pani Minister!

rację, natomiast w naszym przekonaniu ten zapis będzie 
jakby rozszerzający, a w tej części dotyczącej instytucji 
kultury, powiem w ten sposób, w zasadzie pusty – patrzę 
tutaj w kierunku ministerstwa – ponieważ tak naprawdę 
ten problem występuje tylko w organizacjach mniejszości 
narodowych i etnicznych. Gdybyśmy tę poprawkę wpro-
wadzili, to zakres, który my jako proponujący nowelizację 
ustawy mamy zachowany… Jeśli chodzi o to rozwiązanie 
zaproponowane przez państwa biuro, to będziemy mieli 
taką sytuację, która będzie miała poprawność legislacyjną, 
ale nic więcej ponad to, co my zachowaliśmy w projek-
cie, nie wniesie. Nie wiem, może jeszcze mogliby pomóc 
przedstawiciele ministerstwa administracji…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji 
i Cyfryzacji Magdalena Młochowska: Gdybym mogła, to 
chciałabym oddać głos panu dyrektorowi Marciniakowi.)

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Wyznań Religijnych 
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Andrzej Marciniak:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
W mojej ocenie przyjęcie ustawy w kształcie uchwa-

lonym przez Sejm nie będzie powodowało jakichkolwiek 
problemów w stosowaniu przepisów ustawy w praktyce. 
Wydaje się, że przepis w brzmieniu uchwalonym przez 
Sejm potencjalnie może być korzystniejszy dla społeczno-
ści posługującej się na przykład językiem kaszubskim, po-
nieważ, jak zakładamy, może być więcej podmiotów, które 
prowadzą działalność na rzecz języka regionalnego, niż te, 
które mają w statucie wprost zapisane prowadzenie takiej 
działalności. Konkludując, chcę powiedzieć, że z punktu 
widzenia ministra administracji i cyfryzacji nie wydaje się 
niezbędne wprowadzenie poprawki proponowanej przez 
Biuro Legislacyjne. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Moja wątpliwość zrodziła się w związku z następującą 

sytuacją. Po analizie przepisów ustawy w trzech przypad-
kach mamy taką sytuację, że przepisy dotyczące stosowa-
nia tego warunku, że pewne elementy muszą znaleźć się 
w statucie organizacji, czy to będzie stowarzyszenie, czy 
też fundacja, są określone w przepisach ustawy. Te przepisy 
będą stosowane po upływie roku. I tylko w jednym przy-
padku, w przypadku instytucji kulturalnej, która również 
musi spełniać te dwa wymogi – po pierwsze, ze statutu musi 
wynikać, że celem tej organizacji jest prowadzenie dzia-
łalności na rzecz języka regionalnego; ten przepis wejdzie 
w życie po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy… Kolejnym warunkiem, aby stowarzyszenie albo 
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prawidłowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest to 
niewątpliwie dodatkowy argument za tym, żeby wzmocnić 
pozycję naszych rodaków chociażby na Litwie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo, ja mam pytanie najpierw do pana po-

sła sprawozdawcy. Chodzi mi o wyjaśnienie pewnej kwestii. 
Ta cezura 20% ogólnej liczby mieszkańców powiatu czy 
też gminy jest ustalana na podstawie spisu powszechnego, 
który co kilka lat jest zarządzany. Czy to są oświadczenia 
indywidualne osób, które przyznają się do przynależności 
do danej mniejszości narodowej lub etnicznej, czy to są 
dane anonimowe, na podstawie tego spisu? Jaka to jest 
forma, chciałbym wiedzieć.

A do pani minister mam takie pytanie. Proszę pani, jak 
wygląda sytuacja mniejszości polskiej w Niemczech? Czy 
oni też mają taką ustawę? Czy mają uprawnienia wyborcze 
w zakresie wyborów do Bundestagu? Czy są zabezpieczone 
w niemieckim kodeksie wyborczym specjalne warunki 
uzyskiwania mandatów przez mniejszość? Jak to wygląda 
w przypadku wyborów do poszczególnych landtagów? 
Gdzie są największe skupiska Polaków w Niemczech? 
Dziękuję bardzo.

Poseł Ryszard Galla:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Rzeczywiście są brane pod uwagę dane z ostatniego spi-

su powszechnego. Co ileś tam lat jest przeprowadzany spis 
powszechny. To są ankiety, ankiety anonimowe, które oby-
watele wypełniają i w sposób subiektywny określają swoje 
pochodzenie. Ostatni spis powszechny pokazał, że… No, 
była tutaj większa dowolność. Jako Komisja Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych mieliśmy okazję śledzić te wyni-
ki spisu powszechnego. No, trochę dziwaczne… Myślę, że 
następny spis powszechny będzie bardziej, powiedziałbym, 
usystematyzowany, i kwestie związane z narodowością 
będą właściwiej określone.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji 
i Cyfryzacji Magdalena Młochowska: Jeżeli chodzi o py-
tanie do nas, to ja po raz wtóry poproszę o głos pana 
naczelnika, który jest członkiem polsko-niemieckiego 
okrągłego stołu.)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Ja mam wątpliwość w sprawie tego pytania, bo, jak 

wiadomo, Polacy w Niemczech nie mają statusu mniejszo-
ści narodowej. To jest poważna kontrowersja międzypań-
stwowa. Wszystkich przywilejów, które mają mniejszości 
narodowe, Polacy w Niemczech przynajmniej na razie mieć 
nie będą bez względu na to, jak dużą populację stanowią. 
To jest przedmiot międzynarodowej…

(Senator Andrzej Matusiewicz: Panie Przewodniczący, 
ale ja pana nie pytałem.)

Ja tylko wyjaśniam.

Moje pytanie być może tak bezpośrednio nie łączy 
z sytuacją… Ta regulacja wynika z zaleceń Rady Europy 
i OBWE, czyli europejskich przepisów. Wykazując troskę 
o Polaków na Litwie, którzy mają takie trudności z uży-
waniem języka polskiego we wszystkich wymiarach życia 
społecznego, politycznego, gospodarczego, chciałabym za-
pytać, czy Litwa jako kraj członkowski Unii Europejskiej, 
który również musi te zalecenia uwzględnić, ma podobną 
ustawę, regulację. Czy w jakiś sposób my troszczymy się 
o to, żeby tam były takie przepisy, które zabezpieczają uży-
wanie języka polskiego? My wykonujemy wszystkie zale-
cenia. A czy inne kraje europejskie – chodzi mi szczególnie 
o Litwę, bo tam są sto dwadzieścia trzy szkoły polskie, 
tam jest dużo Polaków… Okręg solecznicki, wileński to 
wszystko to są Polacy. Gdyby pani mogła mi powiedzieć, 
jak wygląda realizacja tych zaleceń przez rząd litewski, 
parlament litewski… Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
To jest pytanie wykraczające poza materię ustawy, 

więc może pani odpowiedzieć na piśmie. To jest do pani 
uznania.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Magdalena Młochowska:
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Za chwilę oddam głos panu naczelnikowi. Niestety nie 

ma tutaj zasady wzajemności – przepisy, które my stosuje-
my, nie muszą… One nie muszą być analogiczne po stronie 
litewskiej. Pan naczelnik kilka słów więcej na ten temat, 
gdybym mogła prosić…

Naczelnik Wydziału 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
w Departamencie Wyznań Religijnych 
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Dobiesław Rzemieniewski:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Sytuacja na Litwie, tak jak w każdym kraju, wygląda 

inaczej. Byłaby to odrębna debata, gdybyśmy chcieli dys-
kutować na temat wywiązywania się Republiki Litewskiej 
z zobowiązań chociażby konwencji ramowych o ochronie 
mniejszości narodowych. Ważne jest z punktu widzenia 
polityki zagranicznej, żebyśmy w Polsce, stosując stan-
dardy i realizując je prawidłowo, dostarczyli odpowied-
nich argumentów naszym kolegom z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych po to, żeby oni mogli wykazać, jak wygląda 
sytuacja w Polsce. Uczestniczymy w różnych spotkaniach 
wspólnych i wiemy, że koledzy z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, kiedy wysuwają pewne słuszne życze-
nia wobec naszych litewskich partnerów, bardzo często 
są pytani o to, jak to jest realizowane w Polsce. I kiedy 
mogą śmiało powiedzieć, że ten standard jest realizowany 
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Magdalena Młochowska:
W żadnym razie. To, kto stanowi mniejszość narodową 

czy etniczną w Polsce, jest określone ustawą. Nie ma możli-
wości, żeby ktoś po roku przebywania na terytorium Polski 
został uznany za mniejszość. Poza tym, jeżeli mówimy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych, to mówimy 
o obywatelach polskich.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Przewodniczący! Pani Minister!
Ja mam pytanie odnośnie do tych 20%. Załóżmy, że są 

trzy gminy w powiecie i one są wpisane do rejestru. Kiedy 
uznaje się, że powiat spełnia ten wymóg 20% i zostaje tam 
wpisany? Kiedy wszystkie gminy spełniają ten warunek 
20%, czy kiedy cała populacja w tym powiecie spełnia 
ten wymóg? Bo może być tak, że w trzech gminach może 
w ogóle nie być tej mniejszości, a w pozostałych może ona 
stanowić 40, 50%.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Magdalena Młochowska:
Mówimy o 20% na terenie całego powiatu. Poza tym 

musimy mówić o wniosku danego powiatu do naszego 
rejestru. Powiat musi chcieć w tym rejestrze funkcjono-
wać i czerpać z tego określone korzyści czy też spełniać 
obowiązki.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Czy są jakieś wnioski legislacyjne, poprawki? Nie wi-

dzę zgłoszeń.
W związku z tym przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej ustawy? (4)
Kto jest przeciw? (4)
Ustawa nie uzyskała większości.
Kto z państwa… Ja zgłaszam wniosek mniejszości 

w porozumieniu z panem senatorem Niewiarowskim. 
Mniejszość komisji będzie zgłaszała wniosek o przyjęcie 
tej ustawy.

Kto z państwa jest gotowy być sprawozdawcą tej 
ustawy?

Pan senator Matusiewicz. Proszę bardzo.
Kończymy ten punkt. Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: A sprawozdawca mniejszości?)
Ja będę sprawozdawcą mniejszości.
I przystępujemy do punktu trzeciego: ustawa o zmianie 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Poczekamy na legislatora. Przerwa techniczna.

(Przerwa w obradach)

(Senator Andrzej Matusiewicz: Ja pytałem przedstawi-
ciela ministerstwa. Ja pewne rzeczy wiem na ten temat, ale 
chciałbym usłyszeć to od pana przedstawiciela, naczelnika 
w ministerstwie, jeżeli pani wiceminister nie chce odpo-
wiedzieć na to pytanie.)

Naczelnik Wydziału 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
w Departamencie Wyznań Religijnych 
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Dobiesław Rzemieniewski:

Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Minister! Szanowni Państwo Sena-

torowie!
Jak państwo wiecie, te sprawy należą do kompetencji 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale oczywiście z ko-
legami z Ministerstwa Spraw Zagranicznych ściśle współ-
pracujemy, jeśli chodzi o sytuację Polonii w Niemczech 
i mniejszości niemieckiej w Polsce. Tak jak pani minister 
powiedziała, od kilku lat działa polsko-niemiecki okrągły 
stół poświęcony sytuacji Polaków w Niemczech i mniej-
szości niemieckiej w Polsce. To jest takie forum, na którym 
staramy się wspólnie jako przedstawiciele administracji 
rządowej polskiej przekonać naszych niemieckich partne-
rów do tego, żeby poprawiać sytuację naszych rodaków 
w Republice Federalnej Niemiec. Jeśli chodzi o kwestie 
wyborcze, to przepisy wyborcze w Republice Federalnej 
Niemiec są inne niż w Polsce. Ustawa o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym kwe-
stii wyborczych nie reguluje. Tę kwestię reguluje ustawa 
– Kodeks wyborczy.

Jeśli chodzi o wielkość społeczności polonijnej 
w Republice Federalnej Niemiec, to możemy mówić 
tylko o danych szacunkowych. Nie mamy takiej sytu-
acji jak w Polsce, gdzie mamy spisy powszechne, które 
w dosyć precyzyjny sposób przekazują nam informację 
na temat tego, ilu jest mieszkających w Polsce przed-
stawicieli mniejszości niemieckiej. Jak wiemy, sytu-
acja tam jest dużo bardziej dynamiczna, związana jest 
z migracją. Poza tradycyjnymi obszarami takimi jak 
chociażby Zagłębie Ruhry, to są tereny Berlina. Tam są 
duże skupiska Polonii. W obradach okrągłego stołu biorą 
udział przedstawiciele organizacji polonijnych z terenów 
Republiki Federalnej Niemiec.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Stanisław Iwan:

Dziękuję.
Pytanie jest mocno hipotetyczne, ale… W kontekście 

tych wielkich ruchów migracyjnych, które się zaczynają 
i nie wiadomo, jak się skończą, chciałbym zapytać, czy 
w świetle tego prawa jest tak, że jeżeli na przykład, nie 
wiem, Papuasi, Czukcze albo Indianie by przyjechali do 
jakiejś gminy, to urzędnicy będą musieli ich obsługiwać 
w tych językach. Jak to jest?
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Dyrektor Departamentu 
Finansów Samorządu Terytorialnego 
w Ministerstwie Finansów 
Zdzisława Wasążnik:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo, ta opłata nie będzie uwzględniana 

przy wyliczeniu podstawowych dochodów podatkowych, 
a więc tych, które bierzemy do wyliczenia subwencji wy-
równawczej, ponieważ charakter dochodów, jakie bierze-
my pod uwagę, to są dochody o charakterze stałym, które 
wpływają do budżetów samorządowych. W tej ustawie jest 
uregulowane, że to będzie opłata, która może być pobierana 
na podstawie uchwały. Ona nie będzie uwzględniana przy 
wyliczeniu tych podstawowych dochodów podatkowych. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
No, mnie też się wydaje, że… Po pierwsze, to jest opłata 

fakultatywna, którą gmina może wprowadzić, jeśli wpro-
wadzi takie przepisy. Po drugie, będzie ona niesłychanie 
zmienna, bo zależy od powierzchni reklam i od skali opłat 
karnych, bo one będą miały większe znaczenie niż same 
dochody z opłaty reklamowej. Czynienie z tego części 
dochodów gminy, na podstawie których może być ustalana 
wysokość subwencji, byłoby karkołomne.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Renata Bronowska: Tak też mi się wydawało, że 
ta opłata tam nie powinna być uwzględniona, ale chcia-
łam mieć pewność, poznać stanowisko ministerstwa w tej 
sprawie.)

Dobrze. Czy po tym wyjaśnieniu ustawa w takim kształ-
cie nie budzi wątpliwości legislacyjnych?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby w tej 

sprawie zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.
W związku z tym możemy przystąpić do głosowania.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej zmiany? (8)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pająk jest gotów być sprawozdawcą?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi. Dziękuję 

państwu.
Zamykamy ten punkt obrad.
I przechodzimy do najobszerniejszego dokumentu 

dzisiejszego posiedzenia, czyli ustawy o związkach me-
tropolitalnych.

Proszę pana ministra o przedstawienie projektu.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Jan Grabiec:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo!
Poselski projekt ustawy o związkach metropolitalnych 

to projekt, który został rozpatrzony na ostatnim posiedzeniu 
Sejmu. Jest on próbą uzupełnienia rozwiązań ustrojowych 

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Proszę państwa, wznawiamy obrady.
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek sa-

morządu terytorialnego.
Rozumiem, że pan minister Grabiec jest w tej spra-

wie…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan minister Neneman? Przepraszam, oczywiście.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Neneman:

Dziękuję. Dzień dobry państwu.
Szanowny Panie Przewodniczący!
Celem tej ustawy jest uniknięcie wątpliwości co do 

tego, czyim dochodem będą dochody z opłaty reklamowej 
wprowadzonej 24 kwietnia tego roku. Projektodawcy tej 
ustawy chcą jednoznacznie rozstrzygnąć, że to będą do-
chody jednostek samorządu terytorialnego.

Nie ma stanowiska rządu w tej sprawie, ale jest projekt 
stanowiska Rady Ministrów, w którym to projekcie Rada 
Ministrów pozytywnie tę nowelizację ocenia. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

O zabranie głosu bardzo proszę panią legislator, bo pani 
legislator ma krytyczny pogląd w tej sprawie.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Dziękuję bardzo.
Ja właściwie mam bardziej pytanie. Chodzi o takie kom-

pletne doprecyzowanie zmian w ustawie o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego. Otóż chciałabym ustalić, 
czy dochody z tytułu opłaty reklamowej mają być uwzględ-
niane przy ustalaniu wskaźnika dochodów podatkowych 
stanowiącego podstawę do ustalania kwoty podstawowej 
części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Innymi 
słowy, czy konieczna jest zmiana przepisu art. 20 ust. 3? 
Ten przepis nie uwzględnia wszystkich dochodów gmin. 
Ponieważ nie ma informacji w uzasadnieniu, czy państwo 
tę kwestię rozważaliście, zadaję takie pytanie tutaj na po-
siedzeniu komisji. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Czy pan minister jest gotów od razu odpowiedzieć?
Bardzo proszę.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław 

Neneman: Poproszę panią dyrektor o odpowiedź.)
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wachlarza narzędzi, którymi dysponują samorządy po to, 
by lepiej organizować zadania własne i może się przyczynić 
do lepszej organizacji wykonywania na obszarach metropo-
litalnych tych zadań, których stopień złożoności wymaga 
takich dodatkowych narzędzi. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Ja bym miał prośbę do pana ministra o wyjaśnienie 
kwestii finansowania obszarów metropolitalnych, bo te 
przepisy są dosyć ciężko napisane…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Gdyby pan omówił ten wątek… A potem przejdziemy 

do dalszych opinii.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Jan Grabiec:
Czuję się nieco niewłaściwie, mówiąc o tej kwestii 

wobec tak szerokiej reprezentacji Ministerstwa Finansów, 
ale… Struktura dochodów związku wygląda następująco. 
Po pierwsze, są to składki pochodzące z budżetów gmin 
tworzących związek w wysokości około 4%…

(Głos z sali: Pełnych 4%.)
…w pełni 4% podatków płaconych przez mieszkańców 

tych gmin, które…
(Głos z sali: W danej jednostce, tak?)
Nie, podatków płaconych przez mieszkańców zamiesz-

kałych na terenie gminy, z których udział gminy wynosi 
około 40%… To by było 4% od 100%, a nie od tych 40%, 
jeśli dobrze rozumiem.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Przepraszam, ale ja 
nie zrozumiałem jednak. Jest to 4% jakich podatków? 
Wszystkich?)

Nie, podatku dochodowego od osób fizycznych.
(Przewodniczący Janusz Sepioł: PIT?)
Podatku PIT, tak.
(Przewodniczący Janusz Sepioł: 4% PIT płaconego 

w danej gminie?)
Podatku, a nie udziału, który stanowi dochód gminy.
Ustawodawca wskazuje również na drugie źródło 

dochodu, którym jest udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych w wysokości 5% podatku płaconego 
przez mieszkańców na obszarze metropolii. To było-
by dodatkowe źródło dochodu związku uzyskiwanego 
w związku z realizacją zadań komunikacyjnych. Poza 
tym, tak jak w przypadku każdej jednostki samorządu te-
rytorialnego, możliwe są inne formy określone w przepi-
sach samorządowych: poprzez uzyskiwanie dotacji albo 
też powiększanie składki samorządów związek może te 
dochody uzyskiwać. Ważne jest również to, że poza kata-
logiem zadań obowiązkowych… Związek metropolitalny 
może przyjmować dodatkowe zadania wskazane przez 
samorządy gminne czy powiatowe. Te zadania mogą 
być organizowane na poziomie metropolitalnym. W ślad 
za tymi zadaniami środki na wykonywanie tych zadań 
mogą być przekazywane związkowi metropolitalnemu 
w formie dotacji.

przyjętych w roku 1990, a następnie w 1998 r. tworzących 
podstawowe zręby struktury jednostek samorządu teryto-
rialnego. Projekt ten ma dać nowe narzędzie samorządom, 
samorządom zarządzającym zadaniami własnymi w obrębie 
aglomeracji, do tego, by wspólnie zarządzały zadaniami 
własnymi oraz podejmowały zadania, które są zadaniami 
specyficznie aglomeracyjnymi.

Zasadniczym zadaniem aglomeracyjnym, które jest 
realizowane w bardzo różny sposób w obrębie polskich 
aglomeracji, jest organizacja systemów komunikacji pu-
blicznej. Różne są dotychczasowe doświadczenia samorzą-
dów, które próbują tym zadaniem zarządzać w granicach 
dotychczasowych przepisów, organizując związki celowe 
czy też na podstawie umów dwustronnych, wielostronnych 
o współfinansowaniu realizacji tego zadania. Ta ustawa 
pozwala Radzie Ministrów powoływać związki metropoli-
talne, których podstawowym zadaniem ma być zarządzanie 
komunikacją w aglomeracjach. Związek może powstać 
wówczas, kiedy liczba ludności zamieszkującej obszar 
metropolitalny przekracza pięćset tysięcy mieszkańców, 
kiedy w granicach obszaru metropolitalnego znajduje się 
miasto będące siedzibą wojewody lub marszałka woje-
wództwa, i kiedy, co bardzo ważne, zgodę na utworzenie 
związku wyrażają samorządy z obszaru metropolii. Ustawa 
proponuje, by to kworum dotyczące uchwał rad gmin wy-
rażających zgodę na utworzenie związku wynosiło 70% 
gmin z obszaru metropolii. Podobna liczba dotyczy miast 
na prawach powiatu – 70% miast na prawach powiatu musi 
poprzez stosowne uchwały wyrazić zgodę. Jeśli chodzi 
o powiaty położone na obszarze metropolii, to ten próg 
wynosi 50% powiatów.

Związek metropolitalny poza zadaniami związanymi 
z komunikacją ma zajmować się kwestiami kształtowania 
ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związków, współ-
działania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i woje-
wódzkich oraz promocji związku metropolitalnego.

W toku prac parlamentarnych pojawiły się istotne 
kontrowersje pomiędzy stroną samorządową a posła-
mi wnioskodawcami dotyczące ustroju wewnętrznego 
związku i trybu jego powoływania. Te kontrowersje były 
przedmiotem obrad dwóch posiedzeń zespołu ustrojowego 
komisji wspólnej rządu i samorządu. Podczas tych posie-
dzeń strona samorządowa zaproponowała pakiet poprawek 
stanowiących istotną podstawę ustrojową, która w opi-
nii samorządów powinna być ujęta w projekcie ustawy. 
Wszystkie te poprawki zostały przyjęte podczas trzeciego 
czytania przez Sejm. Najistotniejsza kontrowersja doty-
czyła charakteru związku, rozstrzygnięcia, że związek 
ma być właśnie związkiem jednostek samorządu tery-
torialnego, nie zaś nową jednostką samorządu. W opinii 
samorządów tryb powoływania organu uchwałodawczego 
o tym przesądza.

W projekcie ustawy mamy propozycję uzgodnioną z sa-
morządami, by organ uchwałodawczy był tworzony przez 
delegatów poszczególnych jednostek samorządu terytorial-
nego, nie zaś wybierany w wyborach powszechnych, jak to 
proponowali pierwotnie autorzy projektu ustawy.

Projekt był szeroko dyskutowany. Sądzę, że strona sa-
morządowa także będzie chciała zabrać głos w jego spra-
wie. Uważamy, że projekt jest istotnym uzupełnieniem 
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lub powiat tych zadań nie muszą realizować, jeżeli powstał 
związek metropolitalny i one do tego związku przystąpiły. 
Zachowano tę konsekwencję wyłącznie w zakresie tego 
zadania, które dotyczy publicznego transportu zbiorowego, 
natomiast nie ma odniesienia do kwestii ładu przestrzen-
nego. Zastanawiam się, jak to ma funkcjonować. Czy to 
znaczy, że zarówno gmina, jak i sam związek metropolital-
ny mają realizować to samo zadanie? Jak mają wyglądać 
zasady współpracy w tym zakresie?

Na chwilę obecną to są wszystkie uwagi, aczkolwiek 
mamy świadomość tego, że nie wyczerpują one istoty pro-
blemu związanego z tą ustawą. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Czy pan minister chciałby się od razu odnieść do tych 

uwag?
(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Panie 

Przewodniczący, ja mam dużo więcej uwag, także zbież-
nych z tymi, o których mówiła pani mecenas. W związku 
z tym, że muszę za godzinę opuścić posiedzenie komisji, 
prosiłbym o udzielenie głosu.)

Proszę bardzo.

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, tekst ustawy ukazał się bardzo póź-

no. Ja miałem okazję do niego dotrzeć dopiero wczoraj 
o godzinie 22.00 z minutami. Na stronie sejmowej tego 
tekstu wciąż nie ma, a strony senackie się zawiesiły i nie 
miałem szansy dotarcia do niego wcześniej. Przeczytałem 
pobieżnie, starałem się wybrać… Mając trochę więcej cza-
su, przejrzałem dokumenty początkowe, w tym również 
opinie. Otóż chciałbym zwrócić uwagę na to… Wymienię 
tylko kilka podmiotów, które negatywnie zaopiniowały 
projekt ustawy: Izba Architektów, Konwent Marszałków 
Województw, Związek Powiatów Polskich, praktycznie 
wszystkie województwa i jeszcze parę innych podmio-
tów… Nie znalazłem żadnego podmiotu, który by popierał 
rozwiązania zawarte w projekcie ustawy.

Inspiratorem powstania tego tekstu jest województwo ślą-
skie. Nikt inny specjalnie o to nie zabiegał. W związku z tym 
pytanie, po co ustawa dla całego kraju, skoro mogła powstać 
ustawa tylko dla województwa śląskiego. Proszę bardzo, 
jeżeli panowie na Śląsku chcą się zabijać, a nie mają silnych 
narzędzi, no to niech sobie to uchwalą… Wstrzymamy się od 
głosu w najgorszym wypadku. Ale to uwaga w momencie, 
w którym będziemy zgłaszali poprawki.

Pan minister wspomniał, że z jednej strony powstawał 
kolejny szczebel samorządu terytorialnego, z drugiej strony 
robiono wszystko, później, w drodze prac legislacyjnych, 
żeby nie dopuścić do tego… Niemniej tego rodzaju ustrój 
tego zgromadzenia niestety budzi obawy, że to będzie kolej-
na jednostka samorządu terytorialnego – ze względu na kom-
petencje, ze względu na majątek, ze względu na możliwość, 
Panie Dyrektorze, wpływania na los mieszkańców. Takie 
zagrożenie istnieje. Oczywiście może tak nie być, ale za-
grożenie jest. Ustawa nie powinna dopuszczać do tego, żeby 
powstawały zagrożenia jakiekolwiek. To po pierwsze.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Mamy trochę problem z opinią legislacyjną, ponieważ 

pani legislator nie zdążyła jej przygotować na piśmie w ca-
łości, ale ma pewne uwagi.

Prosiłbym o przedstawienie tych uwag z tą świadomo-
ścią, że nie jest to pełna opinia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przepraszając za brak opinii, który 

wynika z faktu, że był bardzo krótki czas na jej przygoto-
wanie, a materia jest niezwykle ważna i trudna do zaopi-
niowania, chciałabym odnieść się do kilku zagadnień, które 
pojawiają się w tej ustawie.

Chciałabym odnieść się do art. 6 ust. 1, który przewi-
duje, iż inicjatorem wydania rozporządzenia, na postawie 
którego związek metropolitalny powstaje, może być gmina. 
Moja wątpliwość dotyczy tego, dlaczego wyłącznie gmi-
na została do tego uprawniona, skoro związek ten tworzą 
gminy i powiaty.

Kolejna wątpliwość dotyczy kompetencji pełnomocni-
ka do spraw utworzenia związku metropolitalnego, czyli 
art. 10. Co do zasady pełnomocnik – i taka jest konstrukcja 
tego organu w ustawach ustrojowych – jest powoływany 
w celu przygotowania nowo tworzonego podmiotu pod 
względem organizacyjnym i prawnym. Kompetencje peł-
nomocnika w tej ustawie zostały znacznie rozszerzone. 
De facto na podstawie ust. 2 pełnomocnik może zawierać 
porozumienia, które następnie będą związek wiązały. Są 
to porozumienia zawierane z organami administracji rzą-
dowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, ale 
również takie porozumienia, na podstawie których będzie 
on zarządcą dróg krajowych. Stąd też powiedziałabym, 
że pełnomocnik co do istoty przejmuje w tym przypadku 
kompetencje władz związku metropolitalnego.

Chciałabym zwrócić uwagę na pewne braki w tej ustawie. 
Podejrzewam, że wynika to z tego, że właściwie do ostatniej 
chwili kształtowały się przepisy dotyczące istoty, ustroju 
tego związku, jak również przepisy dotyczące władz i trybu 
ich powoływania. Tutaj właściwie brakuje przepisów, które 
dotyczyłyby terminu i trybu powoływania pierwszego zgro-
madzenia związku. Brakuje przepisów wskazujących osobę, 
która kieruje pracami zgromadzenia i określających tryb jej 
wyłaniania. Brakuje też przepisów, które określałyby konse-
kwencje prawne niewyłonienia zarządu. To tak z grubsza… 
Podejrzewam, że tych braków może być więcej. Tak jak 
mówię, nie miałam czasu na wnikliwą analizę tej ustawy.

Pewna wątpliwość dotyczy także zakresu zadań pu-
blicznych, które związek metropolitalny ma realizować. 
Otóż wyłonione zostały zasadniczo dwa główne zadania 
– ja przynajmniej tak rozumiem art. 12 – tego związku. 
Chodzi o kształtowanie ładu przestrzennego oraz publiczny 
transport zbiorowy na obszarze związku. Konsekwencją 
przekazania takich kompetencji związkowi jest dodanie 
przepisów odpowiednio w ustawie o samorządzie gminnym 
i o samorządzie powiatowym, które przewidują, że gmina 
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Dalej: wojewoda może udzielić dotacji na działania 
związane z utworzeniem związku metropolitalnego. No 
dobrze, może udzielić dotacji, ale nigdzie państwo nie na-
pisaliście, z jakiego źródła to będzie finansowane. Bardzo 
byłbym zainteresowany wskazaniem, co ma być źródłem 
finansowania dotacji udzielanych w związku z utworzeniem 
związku i czy są jakieś granice tych dotacji, czy są jakieś 
kwoty, jakieś parametry, które mają określać, ile tej dotacji 
można dostać, o ile można się ubiegać.

Art. 12 mówi o zadaniach związku metropolitalnego. 
Mamy dwa merytoryczne: kształtowanie ładu przestrzen-
nego i publiczny transport zbiorowy na obszarze związku. 
Proszę państwa, dzisiaj ktoś to robi. Nigdzie nie jest napisa-
ne, że dojdzie do wyboru jednego wykonawcy tych zadań, 
że ci, którzy dzisiaj to robią, przekażą to temu związkowi. 
W jaki sposób to zrobią, na jakich zasadach? Mówi się 
o przyszłości. Czy na podstawie porozumienia zawartego 
w sprawach, które będą później realizowane? Zawiera się 
porozumienie między związkiem a konkretnymi jednostka-
mi. A tutaj będzie dwóch wykonawców tego samego przez 
czas pewien. No, tak z tego wynika.

Idźmy dalej. Jednostki samorządu terytorialnego 
w Polsce nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. 
Czemu działalność gospodarczą może prowadzić związek 
jednostek samorządu terytorialnego? 

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie mogą. Tylko poprzez swoje jednostki organiza-

cyjne, Panie Dyrektorze. Same nie mogą. A więc pytanie: 
na jakiej zasadzie to ma być?

Chciałbym się dowiedzieć również, po co związek me-
tropolitalny ma nawiązywać współpracę z innymi państwa-
mi. Domyślam się, że odpowiecie państwo…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę? To jest art. 14 ust. 3. Powiecie mi, że to jest 

wymiana doświadczeń. No, to kosztuje, a pożytków na 
ogół nie przynosi. Być może znacie państwo jeszcze jakieś 
inne powody.

W art. 16 nadzór nad działalnością związku metropoli-
talnego, nad całą działalnością, powierzacie państwo preze-
sowi Rady Ministrów. Do tej pory prezes Rady Ministrów 
sprawował tylko nadzór legislacyjny nad działalnością 
jednostek samorządu terytorialnego. Czy to nie stanowi 
naruszenie dzisiaj obowiązujących zasad, a jeżeli tak, to 
po co? Czy to ma być jednostka administracji rządowej, 
czy samorządowej?

Art. 23. Tu tylko pytanie w kwestii uchwalania decyzji 
podejmowanych przez związek metropolitalny. Warunkiem 
uzyskania większości kwalifikowanej jest… Chodzi o to, 
że większość jednostek samorządu terytorialnego wcho-
dzących w skład związku głosuje za, czy też o taką licz-
bę gmin, iż ich mieszkańcy stanowią większość ludności 
zamieszkałej na tym obszarze? Czy to są warunki, które 
muszą być łącznie spełnione? No to może by tak napisać… 
Co? Czy trzeba się domyślać i czekać na interpretację są-
dów rejonowych?

A dla odmiany w art. 27 czytamy, że zarząd jest wy-
bierany przez zgromadzenie. I tu już nie ma tego drugie-
go warunku. Jest tylko jeden – większość bezwzględna. 
Czemu? Jak będzie w skład związku wchodziło miasto 
trzystutysięczne i dwadzieścia gmin bądź powiatów o łącz-

Po drugie, art. 6… Ja również sobie wypisałem, że skoro 
na wniosek rady gminy… Czemu inna jednostka samorządu 
terytorialnego, która może być suwerennym członkiem tego 
związku, czyli powiat, nie ma prawa wnosić o powstanie 
takiego związku?

Pytanie co do ust. 3 w art. 6. Co to znaczy „zakres doku-
mentów”? Przyznam, że pierwszy raz się spotykam z tego 
rodzaju sformułowaniem w języku polskim. Prosiłbym 
o wyjaśnienie, co to znaczy „zakres dokumentów”.

Art. 7: wydanie rozporządzenia wymaga zasięgnięcia 
opinii jednostek samorządu terytorialnego organów sta-
nowiących. Ale dajecie państwo na to tylko trzy miesiące. 
Polska ratyfikowała kiedyś Europejską Kartę Samorządu 
Lokalnego i tam jest wyraźnie napisane, że w sytuacjach 
takich, jakie tutaj proponujemy, samorząd lokalny, czyli 
mieszkańcy, mają prawo konsultowania propozycji, jeżeli 
ustawa to przewiduje, w drodze referendum. Nie da się 
referendum zrobić w ciągu trzech miesięcy, czyli, prak-
tycznie rzecz biorąc, ustawa ogranicza prawo do konsultacji 
z zainteresowanymi społecznościami.

Kolejna uwaga. Rozumiem, że przepis z ust. 4 w art. 7 
przymuszać będzie jednostki, które nie są zainteresowane 
uczestniczeniem w związku, do tej przynależności. 70% ma 
wyrazić opinię pozytywną… Te 30%, które wyrazi opinię 
inną, będzie musiało się przyłączyć czy chce, czy nie chce. 
Z tym się wiążą konkretne obciążenia, chociażby płacenie 
składek, wcale nie takich małych. W moim przekonaniu 
jest to przepis niekonstytucyjny i sprzeczny z Europejską 
Kartą Samorządu Lokalnego. Notabene opinia wydana 
przez Biuro Legislacyjne Sejmu mówi, że ustawa nie ma 
żadnego związku z prawem europejskim. Nieprawda, ma 
związek z prawem europejskim – dotyczącym ustroju 
i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 10, kwestia pełnomocnika. Z art. 9 ust. 2 wynika, 
że pełnomocnik pełni rolę obu organów zgromadzenia, 
czyli organu stanowiącego i organu wykonawczego. To 
znaczy, że może wszystko. Może uchwalić statut. I tak 
prawdopodobnie będzie, bo w dalszym tekście ustawy nie 
jest napisane, że tego rodzaju uprawnienie przysługuje ra-
dzie, zgromadzeniu czy zarządowi. Pełnomocnik uchwala 
statut… To jest kuriozalne rozwiązanie. Pan dyrektor może 
się z tym spotykał, ja nie. Żyjemy w innych światach.

(Głos z sali: W powiatach i województwach…)
Żaden pełnomocnik w powiecie ani w województwie nie 

uchwala statutu. Żaden… Jeszcze nigdy tego nie było.
To nie wszystko: pełnomocnik będzie miał prawo zacią-

gania zobowiązań, podpisywania umów cywilnoprawnych. 
No to w takiej sytuacji po jaką cholerę w ogóle komuś po-
trzebne jest zgromadzenie i zarząd? To może zostawić tego 
pełnomocnika na zawsze, niech on rządzi tym zgromadze-
niem? Tym bardziej że łatwo będzie można nim sterować.

Dalej: wojewoda przekazuje związkowi metropolitalne-
mu mienie nieruchome. Rozumiem, że przekaże je pełno-
mocnikowi, nie pytając kogokolwiek innego o zdanie, bo 
nie musi. Pełnomocnik jest uprawniony do podejmowania 
tego rodzaju decyzji. A co będzie, jeżeli później okaże się, 
że związek metropolitalny uzna, iż to mienie jest nieprzy-
datne, a wprost przeciwnie, może kosztować i nie przynosić 
żadnych dochodów? Nie ma prawa odmówienia przyjęcia 
tego. To się posiada i koszty tego posiadania się ponosi.
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ustawy, odwołują się do przepisów ustawy o samorządzie 
województwa. Z naszego doświadczenia wynika, że rze-
czywiście można by doprecyzować zadania pełnomoc-
nika. Przygotowaliśmy w tym zakresie pięć uwag, które 
wskazują jednoznacznie… Propozycja dotyczy art. 9 ust. 2. 
Nadalibyśmy mu następujące brzmienie: „Pełnomocnik, 
o którym mowa w ust. 1, wykonuje zadanie kompetencji 
organów związku metropolitalnego: w przypadku zgroma-
dzenia związku metropolitalnego – do dnia jego pierwszej 
sesji; w przypadku zarządu związku metropolitalnego – do 
dnia jego wyboru”.

Druga propozycja poprawki dotyczy art. 10. Po ust. 2 
proponujemy dodać ust. 3 w brzmieniu: „Z dniem zakoń-
czenia wykonywania zadań i kompetencji organów związku 
metropolitalnego przez pełnomocnika zadania pełnomocni-
ka do spraw utworzenia związku metropolitalnego przecho-
dzą na właściwe organy związku metropolitalnego”.

Kolejna, trzecia propozycja poprawki. Po art. 20 pro-
ponujemy dodać art. 20a w brzmieniu: „Pełnomocnik do 
spraw utworzenia związku metropolitalnego zwołuje pierw-
szą sesję zgromadzenia na dzień przypadający w ciągu 
trzydziestu dni od utworzenia związku. Pierwszą sesję 
zgromadzenia do czasu wyboru przewodniczącego pro-
wadzi najstarszy wiekiem delegat obecny na sesji”. To są 
propozycje poprawek, które wynikają, jak mówiłem, z tych 
doświadczeń. Bez nich kompetencje pełnomocnika w du-
żej mierze da się wywieźć z przepisów przywoływanych 
w ustawie posiłkowo, z przepisów samorządowych.

I dwie kolejne propozycje poprawek dotyczące spre-
cyzowania kompetencji organów. Propozycja czwarta. 
W art. 21 po pkcie 1 proponujemy dodać pkt 1a w brzmie-
niu: „uchwalanie statutu związku metropolitalnego”. To ma 
być kompetencja zgromadzenia związku. Bo rzeczywiście 
tego zapisu wprost brakuje i jest… Może on być wywodzo-
ny tylko poprzez odniesienie do przepisów o samorządzie 
województwa.

I propozycja piąta. W art. 23 po ust. 1 dodaje się ust. 1a 
w brzmieniu: w skład komisji rewizyjnej wchodzą delegaci; 
członkostwa w komisji rewizyjnej nie można łączyć z funk-
cją przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zgromadze-
nia. To precyzuje tryb powoływania komisji rewizyjnej.

Większość uwag zgłoszonych przez pana senatora 
odnosi się do szczegółowych zapisów ustawy, które, jak 
mówiłem, są wzorowane na przepisach ustaw samorządo-
wych. Możemy je spróbować omówić po kolei, odnieść się 
do nich, wskazując, że w przepisach samorządowych tego 
typu rozwiązania funkcjonują.

Pytania legislatora. Art. 6 ust. 1: rozporządzenie może 
zostać wydane także na wniosek rady gminy położonej 
w granicach obszaru metropolitalnego. Gminy jako samo-
rządy mają dosyć szczególną rolę w tym związku, bowiem 
to one zasilają składką z mocy ustawy związek. Jakkolwiek 
jego członkami są również powiaty…

(Głos z sali: Nie płacą.)
Tak. One, że tak powiem, są pasażerami na gapę, na-

wiązując do zadań komunikacyjnych realizowanych przez 
związek. Chyba że powiaty zasilać będą funkcjonowanie 
związku w formie dotacji. Propozycja ustawodawcy doty-
czy tego podstawowego, najważniejszego samorządu, bo 
to on ma być inicjatorem wniosku.

nej liczbie mieszkańców wynoszącej sto tysięcy, to oni 
spokojnie przegłosują to miasto. Skoro już, to bądźmy 
konsekwentni i stosujmy wszędzie w takich sytuacjach te 
warunki łącznie.

Zarząd ma uchwalać regulamin organizacyjny związku. 
A czemu nie zgromadzenie? Zarząd będzie uchwalał regu-
laminy dla wszystkich jednostek organizacyjnych podpo-
rządkowanych. To skoro zgromadzenie nie uchwala statutu, 
no to chociaż regulamin działania związku niech uchwali. 
Niech ma wpływ na to, co ten związek ma robić.

I teraz tak. W art. 35 w ust. 2 ukazuje się niczym deus 
ex machina sekretarz, nie wiadomo skąd. Nigdzie nie na-
pisano, że ktoś ma go wybrać, powołać. Kto? Czy prezes 
Rady Ministrów, czy zgromadzenie, czy zarząd, czy jeszcze 
ktoś inny? Dobrze by było opisać procedurę, która ma 
doprowadzić do obsadzenia stanowiska sekretarza.

W art. 38 pisze się, iż nabycie mienia przez związek me-
tropolitalny następuje w drodze porozumienia z gminami 
lub powiatami wchodzącymi w skład związku. Zakładamy 
dobrowolność, ja natomiast obawiam się przymusu, który 
może być stosowany. Są różne sposoby, żeby przymusić 
kogoś do pożądanego zachowania. Czy ten przepis nie 
powinien być inaczej zredagowany?

Pytanie następne. Związek może podjąć zobowiązania, 
których nie będzie w stanie zrealizować, a więc zobowią-
zania materialne. Kto ma odpowiadać za zobowiązania 
materialne związku, których związek nie będzie mógł spła-
cić? Czy członkowie związku? Na ogół tak bywa. Nigdzie 
tego nie opisano.

Niestety nie miałem więcej czasu, żeby przyjrzeć się 
zmianom w przepisach szczegółowych, ale w moim prze-
konaniu to wystarczy, żeby mieć duże wątpliwości, czy ta 
ustawa rzeczywiście jest komukolwiek do czegokolwiek 
potrzebna. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Pan minister mógłby teraz się do tego odnieść? A po-
tem pan.

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Jan Grabiec:
Oczywiście. Może rozpocząłbym od kwestii poruszo-

nej przez pana przewodniczącego. Pytanie dotyczyło… 
Przepraszam, kwestii poruszonych przez legislatorów. 
Rozpocznę od kwestii legislacyjnych, jeśli mogę.

Jeśli chodzi o umocowanie pełnomocnika, który pełni 
bardzo ważną rolę, o czym przekonujemy się jako mini-
sterstwo teraz w związku z wprowadzaniem w życie roz-
porządzenia powołującego nowe gminy… Dotychczasowe 
brzmienie przepisów ustawy o samorządzie gminnym 
jakkolwiek reguluje tę materię, to nie w całości. Przepisy 
ustawy o związkach metropolitalnych oparte są na do-
tychczasowych rozwiązaniach, które funkcjonują w za-
kresie samorządu gminnego, powiatowego. Tam, gdzie 
nie przywołują rozwiązań szczegółowych w brzmieniu 
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Przewodniczący Janusz Sepioł:
Nie, nie… Pan minister przedstawił propozycje popra-

wek. Ta kwestia została poruszona jako ewentualna popraw-
ka. Rzeczywiście tej kwestii w ustawie nie ma, ale jak pan 
minister mówił, jest propozycja wniesienia poprawki, zgod-
nie z którą uchwalenie statutu związku metropolitalnego 
należy do zadań zgromadzenia. Twoja uwaga jest słuszna, 
ale pan minister wskazał, że chciałby taką poprawkę zapro-
ponować, jeśli ktoś z senatorów ją przejmie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Jan Grabiec:
Przekazywanie mienia, art. 11. Istotne z punktu widze-

nia działania związku jest to, by pełnomocnik mógł przygo-
tować funkcjonowanie związku. On nie musi przejmować 
mienia, natomiast może je przygotować tak, by związek 
mógł funkcjonować. Terminy ujęte w ustawie są termi-
nami dosyć, powiedziałbym, szybkimi. W związku z tym 
żeby zapewnić funkcjonowanie związku, trzeba podjąć już 
z chwilą jego powołania odpowiednie czynności tak, by ten 
mógł w praktyce funkcjonować. Od 1 lipca do 1 stycznia 
roku kolejnego, w którym związek przejmuje zadanie ujęte 
w ustawie, to okres zaledwie sześciu miesięcy. Zadanie 
pełnomocnika jest bardzo ważne, by umożliwić funkcjo-
nowanie organów związku.

Kształtowanie ładu przestrzennego, uwaga legislacyj-
na. Jakkolwiek zadania związku metropolitalnego obej-
mują również w pewnym zakresie zadania dotychczas 
realizowane przez gminy czy też powiaty, to jeśli chodzi 
o kształtowanie ładu przestrzennego, nie naruszamy w tych 
przepisach kompetencji gmin. Powiat takich kompetencji 
właściwie nie ma, poza opiniodawczymi. Wprowadzamy 
nowy mechanizm, nowy akt – ramowe studium metropoli-
talne, które to jest podstawą do wydawania opinii w zakresie 
kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminach. 
Przepisy dotyczące zobowiązań, że tak powiem, od strony 
gminy, czyli uzgadniania studium gminnego ze studium 
metropolitalnym, są w projekcie ujęte.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
W przypadku transportu zbiorowego mamy bardzo 

szczegółowe unormowania.
(Głos z sali: W jakim zakresie?)
Art. 70 opisuje szczegółowo zadania związku metropo-

litalnego. To jest dosyć obszerna regulacja. Chodzi o zmia-
ny w ustawie o transporcie zbiorowym, które wprowadza-
ją nową kategorię przewozów pasażerskich – przewozy 
metropolitalne. Poprawiają również przepisy dotyczące 
gminnych przewozów pasażerskich oraz generalnie orga-
nizatorów przewozów pasażerskich międzywojewódzkich 
i powiatowych. Taka regulacja jest w ustawie zawarta. Jest 
to zdecydowanie najbardziej obszerna regulacja spośród 
wszystkich zmienianych przepisów tą ustawą. Ma ona cha-
rakter kompleksowy.

Zakres nadzoru, art. 16. Tak jak w ustawach o samo-
rządzie gminnym, powiatowym i województwa, ten nadzór 
sprawuje prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w za-

Jeśli chodzi o przepisy art. 7, o kwestię obligatoryjności, 
to oczywiście jest to regulacja obecna w ustawie o samo-
rządzie gminnym już dzisiaj.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
To jest art. 64 ustawy o samorządzie gminnym. Dziękuję, 

Panie Dyrektorze.
Obowiązek utworzenia związku może być nałożony 

tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku 
i tryb zatwierdzania jego statutu. Są takie typy związków, 
które są związkami obligatoryjnymi. Ten mechanizm ist-
nieje już w przepisach samorządowych. Co więcej, był też 
przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego, 
który nie zakwestionował możliwości ustanowienia ob-
ligatoryjnych związków. Intencją ustawodawcy było to, 
żeby zapewnić wysoki poziom konsensusu samorządów 
co do woli powołania metropolii. Związek metropolital-
ny ma być powoływany tam, gdzie samorządy chcą go 
powołać. Nie wbrew ich woli… Wiemy z doświadczeń 
związków komunikacyjnych i umów bilateralnych, że 
zdarza się sytuacja, w której poszczególne, pojedyncze 
samorządy nie chcą uczestniczyć w realizowaniu zadań, 
które mają charakter liniowy na przykład. Mówimy o sie-
ciach komunikacyjnych, o wspólnym bilecie w zakresie 
komunikacji kolejowej. Wyłączenie jednej gminy na trasie 
pociągu powoduje, że logika istnienia całego związku 
upada. Takich sytuacji chcemy uniknąć. Jeśli zasadnicza 
większość samorządów z obszaru aglomeracji chce utwo-
rzenia metropolii, to zdaniem ustawodawcy nie powinni-
śmy ograniczać tej możliwości.

Zadania pełnomocnika. To jest instytucja znana 
z sytuacji, w której tworzymy nowe gminy, ale także 
instytucja, która występowała w momencie tworzenia 
samorządowych powiatów i województw. Uprawnienia 
pełnomocników sięgały wówczas daleko w przepisach 
wprowadzających reformę administracji rządowej. Trzeba 
by sprawdzić, czy wszystkie te uprawnienia są tak daleko 
idące, ale te poprawki, które proponujemy, precyzują tę 
rolę i zamykają czasowo okres funkcjonowania pełno-
mocnika tak, żeby nie było wątpliwości, iż pełnomocnik 
działa jedynie w momencie i w zakresie, w którym nie 
funkcjonują organy związku.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak, w którym będą funkcjonowały organy związku. 

Trudno zakładać, że pełnomocnik, który jest pracownikiem 
wojewody, będzie działał wbrew interesom administracji 
rządowej czy administracji publicznej, której częścią jest 
również administracja samorządowa. Jego zadania w usta-
wie są wskazane. Powinien on przygotować możliwości 
działania organów. Oczywiście można sobie wyobrazić 
sytuację, w której pełnomocnik przyjmie statut związku, 
jednakże na pierwszym posiedzeniu organu uchwałodaw-
czego można ten status zmienić.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
W poprawce proponujemy wyliczenie tego wprost w za-

daniach, natomiast…
(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Panie 

Ministrze, ja bym prosił, żeby pan odpowiadał na pytania, 
a nie bronił intencji, które wam…)

Przepraszam za tę dyskusję. Ona wynikała z tego, że…
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wiązań na jednostki samorządu terytorialnego tworzące 
związek. Związek jest powoływany rozporządzeniem Rady 
Ministrów. W podobny sposób zapewne wyglądać będzie 
kwestia odpowiedzialności, jak to dzisiaj jest w przypadku 
jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzialność jest 
regulowana w podobnej…

Jakieś uwagi chyba mi umknęły. Jeśli…
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Proszę się przedstawić.

Naczelnik Wydziału 
Systemu Prawnego, Rewitalizacji 
i Lokalnych Inwestycji Publicznych 
w Departamencie Polityki Przestrzennej 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Michał Leszczyński:
Dzień dobry państwu. Michał Leszczyński, Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju.
Jeśli mógłbym dwa drobne komentarze… Pracuję 

w Departamencie Polityki Przestrzennej. Zakres naszego za-
interesowania obejmuje regulacje planistyczne. Uzupełniając 
wyjaśnienia pana ministra dotyczące uwagi pani mecenas 
o braku przepisu kompetencyjnego, chciałbym zwrócić 
uwagę na to, że ten projekt ustawy do ustawy planistycznej 
w art. 3 dodaje ust. 2a dotyczący związku metropolitalnego. 
Ten art. 3, mimo że dość krótki, pełni rolę przepisu kompe-
tencyjnego – rozdziela zadania między poszczególne szcze-
ble JST i administracji rządowej w dziedzinie planowania. 
Taka jest poetyka tej ustawy. W dalszej części te zadania są 
opisane dość precyzyjnie. Wydaje się, że taka norma tutaj 
wystarczy i nie ma miejsca, żeby ten przepis rozwijać.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, 
o charakterze legislacyjnym, która może mieć dość po-
ważne konsekwencje. Obecna wersja projektu ustawy do 
ustawy planistycznej dodaje rozdział 2a, w którym rozpo-
czyna wyliczenie od przepisu art. 37n. To było dostosowa-
nie związane z ustawą o rewitalizacji, która wtedy kończyła 
się na art. 37m. Po poprawkach Senatu ta ustawa wróciła 
do Sejmu. Senat zaproponował dodanie art. 37n, w związku 
z czym wydaje się, że bezpieczniej legislacyjnie byłoby 
jednak przesunąć… Bo jeśli obie ustawy wejdą w życie 
w odpowiedniej kolejności, to ten przepis zostanie  unice-
stwiony, jeden przez drugi… Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Proszę.

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich 
Andrzej Porawski:
Panie Senatorze, ja chciałbym poinformować państwa 

senatorów, że strona samorządowa była rzeczywiście po-
czątkowo sceptyczna wobec projektu tej ustawy w wersji 
poselskiej, ponieważ on de facto tworzył nowy szczebel 
samorządu terytorialnego, pomimo deklaracji, że tak nie 

kresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa. 
Zakres tego nadzoru określony jest… Jest tu odesłanie do 
ustawy o samorządzie województwa. Ten zakres nadzoru 
dotyczy oczywiście kryterium legalności, podobnie jak 
w innych ustawach samorządowych. To jest ust. 2 art. 16.

Kolejne pytanie dotyczyło trybu głosowania i podwój-
nej większości. Jeśli chodzi o art. 23, o zasadę większości, 
to należy uwzględnić oba te warunki zawarte w ustawie. 
To wynika to z trybu, w którym przyjęty został ten przepis. 
Art. 2 o tym mówi…

(Głos z sali: Art. 23 ust. 2.)
Tak, art. 23 ust. 2: warunek uzyskania większości jest 

spełniony, jeżeli za przyjęciem uchwały głosuje… I tu jest 
dwukropek i wymienione są te warunki. Oba te warunki 
muszą zostać spełnione, żeby nastąpiło podjęcie uchwały. 
Oczywiście jest w tej ustawie mowa też o większości kwa-
lifikowanej. Większość zwykła bywa stosowana, także inne 
rodzaje większości… W ustawach samorządowych również 
występują różne kwalifikacje, różne formuły co do różnych 
typów podejmowanych uchwał. Tak jest w ustawie o samo-
rządzie gminnym, powiatowym i województwa i tak jest 
również w tej ustawie. Chociażby sprawy dotyczące prze-
biegu obrad ustalane są przez zwykłą większość głosów.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No właśnie. W tym przypadku przewodniczący za-

rządu jest wybierany bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu zgromadzenia w głosowaniu tajnym. 
Ze względu na tajność głosowania nie da się zastosować 
formuły podwójnej większości, bo ona wówczas nie byłaby 
zachowana. Niewątpliwie intencją autorów projektu było 
to, by zapewnić w miarę możliwości koncyliacyjny sposób 
podejmowania decyzji. Stąd zasada podwójnej większości 
dotyczy zasadniczych decyzji: ustalania budżetu i podej-
mowania uchwał zasadniczych dla funkcjonowania związ-
ku. Ta kwestia jest regulowana poprzez glosowanie tajne, 
w związku z tym jest propozycja stosowania bezwzględnej 
większości głosów podobnie jak w ustawach samorządo-
wych w zakresie wyboru…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak. Przy organie wykonawczym na poziomie powiatu 

i województwa.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
W gminach było tak historycznie.
Kolejna uwaga dotyczyła art. 35. To też jest analogia do 

przepisów ustawy o samorządzie województwa, do której 
kilkakrotnie ustawa się odwołuje. Skarbnik jest powoływa-
ny i odwoływany przez zgromadzenie, przez organ stano-
wiący, natomiast sekretarz, podobnie jak to jest w samo-
rządzie na poziomie gminy i powiatu, województwa, przez 
organ wykonawczy. Jest on pracownikiem biura.

Nabycie mienia, art. 38. To również są przepisy wzoro-
wane na przepisach samorządowych. W podobnym trybie, 
jak regulują to przepisy art. 38, w ten sam sposób mienie 
nabywa gmina, powiat i województwo.

Kolejna uwaga dotyczyła… To już chyba ostatnia 
uwaga.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kwestia zobowiązań związku jest uregulowana podob-

nie jak kwestia zobowiązań jednostek samorządu teryto-
rialnego. Nie ma mechanizmu przeniesienia tych zobo-
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Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dziękuję bardzo.
Tu mamy przypadek, w którym projekt wyjściowy bar-

dzo różni się od tego, co z Sejmu wyszło. Te różne nega-
tywne opinie, o których wspominał senator Dziewałtowski, 
prawdopodobnie wiążą się z opiniowaniem projektu wyj-
ściowego, który wyjątkowo głęboko się zmienił.

Proszę państwa, otwieram dyskusję.
Widzę, że pan senator Wyrowiński prosi o głos.
Proszę bardzo.

Senator Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo!
Ta sprawa budzi różne emocje. Te emocje były rów-

nież obecne w finalnej fazie podejmowania decyzji przez 
Sejm i koncentrowały się wokół kwestii, która pośrednio 
wiąże się z tym limitem liczby mieszkańców. Ja chciał-
bym zgłosić poprawkę i chciałbym również poznać opinię 
pana ministra… Przyjęty w ustawie limit wynoszący pół 
miliona mieszkańców w zasadzie nie jest zakotwiczony 
w twardym podłożu legislacyjnym Jest on efektem, jak 
sądzę, pewnych… Doświadczenia amerykańskie, oczywi-
ście przy uwzględnieniu tamtejszej specyfiki, są takie, że 
taki, że tak powiem, wehikuł metropolizujący ułatwiający 
wykonywanie tych zadań w pierwotnej fazie był prze-
znaczony dla miast czy obszarów powyżej stu tysięcy… 
Potem w praktyce obniżono to do pięćdziesięciu tysięcy. 
W związku z tym ja skromnie chciałbym zaproponować, 
aby ten poziom obniżyć do trzystu pięćdziesięciu tysięcy. 
W mojej opinii do grona beneficjentów tego mechanizmu, 
który by przyśpieszał rozwój aglomeracyjny, dojść mogło-
by kilka ośrodków. Myślę tutaj o Kielcach, o Białymstoku. 
Być może także Częstochowa i, powiem nieskromnie, 
mój Toruń. Taka jest intencja tej mojej poprawki. Panie 
Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym właśnie 
taką poprawkę zgłosić. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Odnotowałem wniosek o wprowadzenie poprawki.
Proszę bardzo, pan senator Matusiewicz, a potem pan 

senator Iwan.
(Senator Jan Wyrowiński: Również Rzeszów być może 

by się załapał.)

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie o ten art. 5 do pana ministra, bo nie ma 

przedstawiciela posłów, i do pana Porawskiego reprezen-
tującego stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, wieloletniego samorządow-
ca. Co zadecydowało o takiej cezurze pięciuset tysięcy 
mieszkańców? Jakie przesłanki? Bo z jednej strony daje się 
możliwość powstania tego obszaru metropolitalnego w sie-
dzibie wojewody bądź w siedzibie marszałka – wiemy, że 
są dwa takie województwa: lubuskie i kujawsko-pomorskie 

jest. Mandat pochodzący z bezpośredniego wyboru w tym 
kraju jest, jak w każdym demokratycznym kraju, bardzo 
silny i on powodowałby powstanie jednostki konkuren-
cyjnej dla pozostałych jednostek leżących na tym terenie. 
Tymczasem myśmy chcieli, żeby ten mechanizm współpra-
cy zapewniał koordynację działań na rzecz rozwoju, a nie 
konkurowanie jednego podmiotu z innymi podmiotami. 
Nasza główna uwaga dotyczyła sposobu powoływania or-
ganu stanowiącego, który przy tej definicji, która jest w tej 
chwili, zgodnie z którą jest to forma współpracy gmin i po-
wiatów na terenie obszaru metropolitalnego… No, wydaje 
się oczywiste, że to gminy i powiaty powinny delegować 
tam swoich przedstawicieli. To jest demokratyczna formuła, 
a nie niedemokratyczna.

Jeśli zaś chodzi o pytanie pana senatora Gintowt-
Dziewałtowskiego, które pan minister przeoczył, ponie-
waż było dużo tych pytań, dotyczące trybu konsultacji, to 
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego w tym przepi-
sie, który przywoływał pan senator Gintowt-Dziewałtowski, 
mówi o konsultowaniu w sprawie zmiany granic społeczno-
ści lokalnych. Natomiast ta ustawa nie przewiduje żadnych 
zmian w granicach społeczności lokalnych. Co więcej, ona 
w tej sytuacji, po zmianach, nie tworzy nowej społeczności 
lokalnej w rozumieniu nowego samorządu, nowej jednost-
ki samorządu terytorialnego. Ona jest w dużym stopniu 
podobna do związku komunalnego, a zwłaszcza związku 
gminno-powiatowego, które są dopuszczone w tej chwili 
przez ustawę. Natomiast ona się zasadniczo różni tym, że 
związek gminno-powiatowy przejmuje zadania gminne lub 
zadania powiatu, natomiast ten związek ma nowe zadania 
przydzielone tą ustawą. Art. 64 ust. 4 ustawy o samorządzie 
gminnym dopuszcza taką możliwość w stosunku do związ-
ków o charakterze obligatoryjnym. Ten związek oczywiście 
nie jest do końca obligatoryjny, dlatego że dopóki 70% 
zainteresowanych się nie zgodzi, dopóty on w ogóle nie 
powstanie. On się staje obligatoryjny po przekroczeniu tej 
bariery 70%. Ja mogę powiedzieć w imieniu samorządów 
tyle, że strona samorządowa komisji wspólnej negatywnie 
zaopiniowała projekt ustawy w wersji, która… Użyła trzech 
argumentów w tej negatywnej opinii. W wyniku przyjęcia 
naszych propozycji te trzy argumenty zniknęły. W tej sytu-
acji my nie mamy już negatywnego stosunku do… Nie ma 
formalnie przyjętego pozytywnego stosunku, ale…

(Głos z sali: Ale kto?)
Strona samorządowa komisji wspólnej. Ja jestem jej 

sekretarzem.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ja jestem sekretarzem strony samorządowej Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. I w związku 
z tym informuję państwa, że my – my, strona samorządowa 
czyli sześć organizacji – pierwotnie zajęliśmy negatywne 
stanowisko i powiedzieliśmy dlaczego. Te trzy powody, 
dla których zajęliśmy negatywne stanowisko, przestały 
istnieć po wprowadzeniu zaproponowanych poprawek, 
w związku z czym z formalnego punktu widzenia prze-
stały istnieć przeszkody, które powodowały, że myśmy 
negatywnie zaopiniowali ten projekt. Myślę, że dla tych 
nowych zadań i dla nowych finansów, które ten projekt 
zapewnia dla obszaru metropolitalnego, warto tę próbę 
podjąć. Dziękuję bardzo.
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wego źródła dochodu, ale oznacza to również zwiększone 
wydatki budżetu państwa. Musimy przyjąć jakiś poziom, 
który będzie do udźwignięcia dla budżetu. Ja nie ośmie-
lam się przesądzać o tym, jakie powinno być stanowisko 
Senatu, natomiast uważam, że poziom przyjęty w usta-
wie jest poziomem rozsądnym, przynajmniej na początek. 
Myślę, że uchwalenie tej ustawy będzie stanowiło dopiero 
początek dyskusji na temat funkcji i zadań metropolii, ona 
będzie podstawą debat, które rozgorzeją we wszystkich 
naszych dużych i we wszystkich województwach na temat 
tego, jak definiować metropolię, jakie kompetencje, jakie 
zadania powinny te ośrodki wykonywać i jak je finanso-
wać. Wiem, że są różne opinie w tej sprawie. Pan dyrektor 
ma zdanie odmienne. To pytanie było kierowane również 
do pana dyrektora, tak że z chęcią posłucham opinii pana 
dyrektora. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dobrze. Proszę państwa, może ja sobie teraz udzielę 

głosu. Rzeczywiście jest tak, jak pan minister wspominał, 
że ta debata o obszarach metropolitalnych jest niezwykle 
długa i ma swoje meandry. Zapadło jednak wiele ustaleń, 
wiele rzeczy w ciągu tych lat mniej więcej się uporządko-
wało. Muszę powiedzieć, że ta ustawa jest bardzo bliska 
konsensusowi myślenia tych, którzy się zajmowali polityką 
obszarów metropolitalnych…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, bardzo odbiegając od projektu wyjściowego, który 

wywodził się z zupełnie innych, powiedziałbym nawet, że 
będących na innym biegunie, przesłanek.

Chciałbym zgłosić poprawki. Jeśli idzie o wątek art. 6, 
który tu był wielokrotnie podejmowany… Chodzi o to, czy 
tylko gminy mają prawo zgłaszania wniosku o ustanowie-
nie obszaru metropolitalnego, czy również powiaty. Tej 
poprawki nie będę zgłaszał, gdyż tylko gminy mają płacić. 
A skoro tylko gminy mają płacić ową składkę, to niech po 
ich stronie będzie inicjatywa.

Art. 9 i 10. Chciałbym zgłosić poprawki, które refe-
rował pan minister i które odnoszą się do wątpliwości 
zgłaszanych przez senatora Dziewałtowskiego. Brzmienie 
art. 9 ust. 2 byłoby takie: „Pełnomocnik, o którym mowa 
w ust. 1, wykonuje zadania i kompetencje organów związ-
ku metropolitalnego: w przypadku zgromadzenia związku 
metropolitalnego – do dnia jego pierwszej sesji; w przy-
padku zarządu związku metropolitalnego – do dnia jego 
wyboru”. W konsekwencji w art. 10 pojawiłby się ust. 3 
mówiący o tym, z dniem zakończenia wykonywania za-
dań i kompetencji organu związku metropolitalnego przez 
pełnomocnika zadania pełnomocnika do spraw utworzenia 
związku przechodzą na właściwe organy związku metro-
politalnego. Mielibyśmy rozwiązany problem tych zadań 
pełnomocnika.

To musi skutkować zmianą w art. 20. Chodziłoby o to, 
że to właśnie pełnomocnik zwołuje pierwszą sesję zgro-
madzenia na dzień przypadający w ciągu trzydziestu dni 
od utworzenia związku. Pierwszą sesję zgromadzenia, do 
czasu wyboru przewodniczącego, prowadzi najstarszy wie-
kiem delegat obecny na sesji. I tu mamy pełną analogię do 
innych przepisów samorządowych.

– a z drugiej strony ta cezura pięciuset tysięcy… Czy ona 
nie mogłaby zostać obniżona, tak jak pan wicemarszałek 
proponuje, do trzystu pięćdziesięciu tysięcy?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Stanisław Iwan:
Ja mam inne wątpliwości. Ja mam wątpliwości takie, 

że… Tu się mówi o pewnych zadaniach, ale też o ich finan-
sowaniu. Ja pochodzę z małego województwa, w którym są 
małe miasta. Zielona Góra, Gorzów to miasta poniżej stu 
pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców, w związku z powyż-
szym szans na taki układ metropolitalny nie ma. Buntuje 
się we mnie coś w związku z tym, że będą województwa, 
które będą lepsze pod tym względem, że będą miały… Nie 
chodzi o możliwości organizacyjne, tylko o możliwości 
dostępu do pieniędzy. Widzę tu pewną nierówność i to 
mi sprawia… Chciałbym, żeby pan minister się do tego 
ustosunkował.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
To bardzo proszę o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
Jan Grabiec:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo!
Rzeczywiście opinie dotyczące tej ustawy są bardzo 

podzielone. Jedni mówią, że takie narzędzie jest zupełnie 
niepotrzebne, a inni, że to jest niezbędne narzędzie zarzą-
dzania w obszarach aglomeracyjnych i że tych aglomeracji 
powinno być więcej, niż wynika to z zapisów obecnego 
projektu. Otóż autorzy ustawy odwołują się do dokumen-
tów planistycznych, które zostały opracowane i przyjęte, 
zwłaszcza do koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju. W tym dokumencie jest próba delimitacji obszarów 
metropolitalnych na podstawie kryteriów osadniczych, 
kryteriów ilościowych również. W tych kryteriach mówi 
się o tym, by miasto stanowiące centrum metropolii miało 
co najmniej trzysta tysięcy mieszkańców. Mówi się też 
o pięciuset tysiącach mieszkańców obszaru metropolii, 
wyznaczając zasadniczo dziewięć czy też dziesięć takich 
obszarów metropolitalnych w kraju. Sama strategia mówi 
o tym, że pozostałe miasta wojewódzkie, które nie spełniają 
kryteriów, są ośrodkami o znaczeniu krajowym i że istnieje 
w nich potrzeba wzmacniania funkcji metropolitalnych 
dla zapewnienia, cytuję „bardziej równomiernego rozwo-
ju kraju opartego o policentryczną sieć głównych miast 
w Polsce”. Tak więc jakiś poziom trzeba przyjąć dla celów 
odpowiedniej delimitacji. Autorzy zaproponowali te pół 
miliona. Oczywiście Senat ma kompetencje, by dokonać 
zmiany. Ustawa ma konsekwencje również finansowe i nie-
wątpliwie poza tymi aspektami… Konsekwencją ustawy, 
jeśli powstaną związki metropolitalne, będzie możliwość 
współfinansowania tych zadań metropolitalnych z dodatko-
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wypowiedzieć w imieniu Związku Miast Polskich. Myślę, 
że ten fragment KPZK, który przytoczył pan minister i któ-
ry mówi o wzmacnianiu funkcji metropolitalnej także 
w innych ośrodkach wojewódzkich, jest bardzo ważny. Te 
pięćset tysięcy nie wynika z żadnych dokumentów o cha-
rakterze obowiązkowym. W Unii Europejskiej jest przyjęty 
dla tak zwanych dużych obszarów zurbanizowanych wskaź-
nik pięćset tysięcy, ale my, jeżeli chcemy coś wzmacniać, 
to mamy prawo przyjąć swoje polskie rozstrzygnięcia. Ja 
osobiście mogę powiedzieć w imieniu Białegostoku, Kielc, 
Rzeszowa, nawet Olsztyna i ewentualnie innych miast, 
Torunia oczywiście też, że takie obniżenie tej granicy ni-
czego złego nie spowoduje, zwłaszcza że my nie wprowa-
dzamy obligatoryjnych związków metropolitalnych i nie 
wiemy, czy one w ogóle powstaną. Gdyby dać szansę… 
Chcę też poinformować państwa senatorów, że myśmy 
jako samorządy generalnie poparli projekt ustawy, który 
niestety nie doczekał się rozpatrzenia przez parlament, 
skierowanego przez prezydenta Komorowskiego. Tam były 
zespoły współpracy terytorialnej i w ogóle nie limitowano 
wielkości obszaru, na którym możliwa jest współpraca 
aglomeracyjna, że się tak wyrażę. Ponieważ tamto popiera-
liśmy, to tutaj… Ja oczywiście nie mam w tej chwili żadnej 
mocy, żeby w jakiś szczególny sposób popierać wniosek 
pana senatora Wyrowińskiego, ale na pewno on jest bliski 
postulatom Związku Miast Polskich. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dobrze.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Już panu daję głos, tylko jedna uwaga.
Mamy do czynienia z taką sytuacją, że ważniejsze są 

problemy obszarów zurbanizowanych niż samych miast. 
Taka jest tendencja w rozwoju urbanistycznym. Ta ustawa 
może trochę nieszczęśliwie nazywa się ustawą o związkach 
metropolitalnych… Tu powinna być mowa o związkach 
aglomeracyjnych. Metropolii to my w Polsce mamy może 
jedną, a może w ogóle nie mamy. I dlatego taka poprawka 
jest wartościowa.

Jeszcze pan się zgłaszał, proszę się przedstawić.

Zastępca Dyrektora 
Biura Unii Metropolii Polskich 
Igor Zachariasz:
Igor Zachariasz, zastępca dyrektora Biura Unii 

Metropolii Polskich.
Może metropolii nie mamy, ale mamy organizację 

– Unię Metropolii Polskich. Ta ustawa wywołała żywą 
reakcję wśród naszych miast i proszono mnie czy wręcz 
zobowiązano do przedstawienia pewnej bardzo krótkiej 
informacji. Otóż my chcemy podkreślić, że Unia Metropolii 
Polskich nie brała udziału w opracowaniu ostatecznego 
kształtu tej ustawy. To po pierwsze.

Po drugie, chcemy podkreślić, że od 2009 r. unia me-
tropolii ma w tej sprawie bardzo wyraźne i jednomyślnie 
przyjmowane w wielu stanowiskach zdanie, a mianowicie 
zmierzamy do korekty zasadniczego podziału terytorial-
nego w tej sprawie.

I art. 21. To jest też kwestia, o której mówił senator 
Dziewałtowski. Do kompetencji zgromadzenia dodaje 
się uchwalanie statutu związku metropolitalnego. Z kolei 
w art. 23 pojawiłby się zapis, że w skład komisji wchodzą 
delegaci, a członkostwa w komisji rewizyjnej nie można 
łączyć z funkcją przewodniczącego i wiceprzewodniczą-
cego zgromadzenia.

Chciałbym jeszcze zgłosić poprawkę do art. 12, w którym 
są wymienione zadania związku metropolitalnego. Zadanie 
piąte to promocja związku metropolitalnego. Wydaje mi się, 
że zadanie dotyczy raczej promocji obszaru metropolitalnego, 
a nie samego związku jako instytucji. Promujemy Trójmiasto, 
a nie związek dziesięciu gmin. Prawda? Proponowałbym 
zmianę, zamiast słów „promocji związku” słowa „promocji 
obszaru”. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o te zdania, to 
jest mi żal jednej kwestii – polityki środowiskowej, nieko-
niecznie odpadowej. Można powiedzieć, że to się trochę 
wiąże z kształtowaniem ładu przestrzennego, może to być 
także element rozwoju obszarów związku. Chętnie bym tu 
dodał jakieś słowa dotyczące stanu środowiska… Nie je-
stem teraz gotów do zgłoszenia takiej poprawki i zostawię 
to ewentualnie na posiedzenie plenarne.

Kto z państwa senatorów popiera poprawkę senatora 
Wyrowińskiego? On nie jest członkiem komisji, więc nie 
może jej formalnie…

(Głos z sali: Zgłosić może, tylko głosować nie może.)
Zgłosić może, tylko głosować nie może… To przepra-

szam. Widzę, że pan senator Matusiewicz się zgłasza.
W sprawie wniosku pana senatora Wyrowińskiego 

chciałbym powiedzieć, że ten przepis jest po to, żeby to 
Toruń i Bydgoszcz współpracowały w ramach obszaru 
metropolitalnego, a nie po to, żeby powstały dwa obszary 
metropolitalne. Może to jest nierealistyczny postulat, ale 
chyba o to chodziło.

(Senator Jan Wyrowiński: Tak, tutaj chodzi…)
Ad vocem, proszę.

Senator Jan Wyrowiński:
Tutaj chodzi o to, aby ta współpraca była partnerska. 

Toruń zawsze deklarował chęć współpracy. Chcę również 
mieć argument w takim dogadywaniu się… Mówię to 
wprost. Wiem, że i Kielce, i Białystok, i Rzeszów również 
byłby zainteresowane. Szczególnie Białystok, jak sądzę. 
Na tym terenie taki ośrodek, który by przyśpieszał rozwój, 
jest potrzebny moim zdaniem.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Pan senator Matusiewicz, a potem pan dyrektor 

Porawski.
(Senator Andrzej Matusiewicz: Ja dziękuję.)
Dobrze. To pan dyrektor Porawski.

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich 
Andrzej Porawski:
Ponieważ pan senator zadał pytanie panu ministrowi, 

a potem wymieniono również mnie, muszę… Nie mogę się 
wypowiadać w imieniu strony samorządowej, ponieważ 
strona samorządowa tej kwestii nie rozpatrywała. Mogę się 
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Przewodniczący Janusz Sepioł:
Ja chciałbym to skomentować. To jest bardzo poważna 

kwestia. Powiedziałbym, że fundamentalna. Ponieważ za-
rysowały się poważne wątpliwości przede wszystkim co do 
finansowania związku metropolitalnego z budżetu państwa, 
myślę, że możemy tę kwestię przenieść do debaty plenar-
nej, kiedy wypracujemy już stanowisko. Proponowałbym, 
żebyśmy dzisiaj na posiedzeniu komisji nie głosowali nad 
poprawkami zgłoszonymi nieco ad hoc w sprawach finanso-
wych, mając świadomość, że do tej sprawy musimy wrócić 
trochę lepiej przygotowani po dyskusji z Ministerstwem 
Finansów. Chyba że już teraz ktoś chciałby zgłosić po-
prawkę w kwestiach finansowych. Rozumiem, że wszyscy 
mamy w głowie, iż Ministerstwo Finansów ma zastrzeżenia 
i chciałoby tę pomoc w postaci 5% PIT uczynić pomocą 
temporalną, na okres pięciu lat. Tak? Jest taki wniosek, 
ale zobaczymy.

Pan Porawski jeszcze. Proszę.

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich 
Andrzej Porawski:

Chodzi o stanowisko strony samorządowej. W tej spra-
wie strona samorządowa zabrała głos i strona samorządowa 
uważa za nieodzowne stałe finansowanie związków metro-
politalnych na tym poziomie, ponieważ te związki nie są 
typowymi jednostkami, które się łączą i wykonują te same 
zadania, jakie wykonują jednostki tworzące. Nałożono na 
te związki nowe zadania, które mają charakter stały, a nie 
pięcioletni. W związku z tym chciałbym poinformować 
państwa senatorów, że my tej propozycji ministra finansów 
absolutnie nie możemy przyjąć.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Prawdopodobnie będziemy wnosić o zmniejszenie tego 
limitu ilościowego, może się więc okazać, że powstanie 
więcej tych związków metropolitalnych, co ma znaczenie 
dla budżetu państwa. Musimy wyważyć te…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jak widać, mamy sprzeczne wnioski. Prawda?
Pan senator Matusiewicz jeszcze.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Panie Przewodniczący, ja mam wniosek formalny, że-
byśmy zaczęli głosować, bo my za chwilę zaczynamy po-
siedzenie Komisji Ustawodawczej. Są tutaj koledzy, którzy 
muszą… No, może nie być kworum.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Dobrze. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.
W art. 5 mowa jest o limicie wynoszącym pięćset tysię-

cy mieszkańców. Zgodnie z propozycją byłby on obniżony 
do trzystu pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Trzecia rzecz jest taka, że my w dość pilnym trybie 
statutowym przyjmiemy w sprawie tej ustawy stanowi-
sko w najbliższym czasie. Rozumiem, że dopiero teraz 
ten ostateczny kształt ustawy się wykuł. Proszono mnie 
o przedstawienie tej informacji tutaj na posiedzeniu ko-
misji. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Iwan jeszcze. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Iwan:
Skoro tak dobrze idzie, to ja bym chciał, żeby rzeczy-

wiście zmienić nazwę tej ustawy tak, żeby to była ustawa 
o powiecie aglomeracyjnym, i żeby zmniejszyć…

(Przewodniczący Janusz Sepioł: W ogóle nie ma po-
wiatu w nazwie.)

Proszę?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
O związkach aglomeracyjnych, przepraszam. I zmniej-

szyć tę liczbę do dwustu pięćdziesięciu tysięcy… Wtedy 
będę zadowolony.

(Wesołość na sali)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Ja mam uwagę skierowaną do… Ja może zmodyfikuję 

ten wniosek, ponieważ pojęcie „aglomeracja” występuje 
już w innym akcie prawnym i odnosi się do terenów za-
mieszkałych przez ludność do dwóch tysięcy mieszkańców. 
To jest w prawodawstwie dotyczącym odprowadzania wód 
i kanalizacji. Do dwóch tysięcy… A więc jak tu damy na-
zwę „o związkach aglomeracyjnych”, to zrobimy straszliwe 
zamieszanie. Proszę o wycofanie tego wniosku.

(Senator Stanisław Iwan: Dobrze, wycofam, ale będę 
przeciw…)

(Wesołość na sali)
Dobrze.
Czy są jeszcze wnioski legislacyjne? Nie. Pan minister 

w innej sprawie.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Neneman:
Panie Przewodniczący, jedna tylko uwaga. Jak państwo 

wiedzą, nie ma stanowiska rządu. Ono było przygotowywa-
ne… Minister finansów jak to minister finansów patrzy na 
pieniądze samorządowe, ale i na pieniądze budżetowe. Uwag 
jest kilka. Najpoważniejsza uwaga, żeby się nie rozdrabniać, 
jest taka, iż to wsparcie, o którym mówimy, w wysokości do-
datkowych 5%, byśmy widzieli na zasadach analogicznych 
jak w przypadku przyłączenia się samorządów, to znaczy 
w okresie przejściowym, a nie w okresie docelowym. Taką 
uwagę minister finansów w trakcie prac na stanowiskiem 
rządu zgłaszał i chciałbym ją przekazać. A ponieważ idę już 
na posiedzenie innej komisji, to tylko tyle. Dziękuję.
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W art. 12 zamiast wyrazu „związku” mielibyśmy wyraz 
„obszaru”. Chodzi o promocję obszaru metropolitalnego, 
a nie samego związku.

Kto jest za? (7)
Jednogłośnie za.
Art. 20 mówi o zwoływaniu pierwszej sesji zgroma-

dzenia. Chodzi o to, że robi to pełnomocnik na dzień przy-
padający w ciągu trzydziestu dni od utworzenia związku, 
a pierwszą sesję prowadzi najstarszy wiekiem delegat.

Kto jest za? (7)
Dziękuję.
Art. 21 precyzuje, że uchwalanie statutu związku me-

tropolitalnego należy do zadań zgromadzenia.
Kto jest za? (7)
I art. 23, który precyzuje skład komisji rewizyjnej.
Pani legislator chciałaby coś…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Tak. Chciałabym tylko zazna-
czyć, że o komisji rewizyjnej jest mowa w art. 22, a nie 
w art. 23. Proponowałabym, żeby to był art. 22.)

Literówka…
Art. 22. W skład komisji rewizyjnej wchodzą delega-

ci; nie można łączyć członkostwa w tej komisji z innymi 
funkcjami.

Kto jest za? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Dziękuję bardzo.
Głosujemy nad przyjęciem całej ustawy wraz ze zmia-

nami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto z państwa jest za? (3)
Kto jest przeciw? (4)
Komisja nie poparła ustawy.
Kto z państwa jest gotów być sprawozdawcą?
W tej sytuacji ja się podejmę tego zadania.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

Słucham?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dobrze. Mamy dwie poprawki: senatora Wyrowińskiego, 

który proponuje trzysta pięćdziesiąt tysięcy, i senato-
ra Iwana, który proponuje dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
mieszkańców. Chodzi o cały ten obszar. Przypominam, że 
mimo wszystko zostaje przepis, że ma tam być miasto dwu-
stutysięczne. Niejako w środku… To oznaczałoby, że do 
wyznaczenia takiego obszaru wystarczy, jeśli pięćdziesiąt 
tysięcy mieszkańców będzie zamieszkiwało, powiedział-
bym, obok. Rozpoczniemy od poprawki dalej idącej. Dalej 
idąca jest poprawka senatora…

(Senator Stanisław Iwan: Wie pan co, ja o tym zapo-
mniałem. Skoro jest tak, to wycofuję…)

Pan senator wycofuje poprawkę.
To głosujemy nad poprawką senatora Wyrowińskiego. 

Zamiast pięciuset tysięcy w art. 5 byłoby trzysta pięćdzie-
siąt tysięcy.

Kto jest za? (6)
Kto jest przeciw? (0)
Czy ktoś się wstrzymał? (1)
Poprawka została przyjęta.
Art. 9 zawiera przepisy dotyczące pełnomocnika. Nie 

wiem, czy jeszcze raz to odczytywać… Chodzi o to, że 
wykonuje on te zadania i kompetencje do czasu pierwszej 
sesji zgromadzenia, a w przypadku zarządu – do dnia jego 
wyboru.

Kto jest za? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (2)
Poprawka została przyjęta.
Art. 10. To jest dalszy ciąg przepisów dotyczących 

pełnomocnika. Po zakończeniu misji pełnomocnika jego 
zadania przechodzą na właściwe organy.

Kto jest za? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 23)
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