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Porządek posiedzenia: 

 1. Stan finansów samorządowych – diagnoza i wyzwania. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Wiktor Durlak, Zygmunt Frankiewicz, Marek Komorowski, Krzysztof Kwiatkowski, 

Andrzej Pająk, Janusz Pęcherz, Wadim Tyszkiewicz, 

 
senator: 

 Jacek Bury, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Tomasz Robaczyński ze współpracownikami, 

Związek Miast Polskich: 

dyrektor biura Andrzej Porawski, 

ekspert Paweł Kaźmierczak, 

Związek Gmin Wiejskich RP: 

przewodniczący zarządu Krzysztof Iwaniuk, 

wiceprzewodniczący zarządu Jacek Brygman, 

Uniwersytet Łódzki: 

adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym dr Jarosław Neneman, 

Uczelnia Łazarskiego: 

wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania dr Jacek Sierak, 

Uniwersytet Warszawski: 

pracownik naukowy w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i 

Administracji prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie: 

dyrektor generalny Instytutu Badań i Analiz Finansowych prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg, 

prezydent miasta Lublina Krzysztof Żuk, 

skarbnik miasta – naczelnik Wydziału Finansowego w Urzędzie Miasta Ełku Jarosław Wróbel. 

 



 

 

 

Ad 1. 
 

 Seminaryjne posiedzenie komisji dotyczyło tematu sytuacji finansów samorządowych  

i było okazją do przekazania informacji na temat rzeczywistego ich stanu. Związek Miast 

Polskich zaprezentował raport o stanie finansów samorządowych uzupełniony o najnowsze 

dane. 

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz ocenił, że mimo okresu koniunktury samorządy mają 

coraz mniej pieniędzy, w sytuacji rosnących systematycznie kosztów. Przedstawione 

w raporcie dane potwierdzają, że sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ dochody jednostek 

samorządu terytorialnego spadają.  

Dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski przestawił podstawowe postulaty 

samorządowców, które dotyczą zrekompensowania ubytków we wpływach JST z udziałów  

w podatku PIT i zwiększenia wydatków budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia, tak 

aby zmniejszyć obciążenie społeczności lokalnych skutkami rosnącego niedoszacowania części 

oświatowej subwencji ogólnej oraz zbyt niskich składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Samorządowcy postulują również, aby koszty zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej były w pełni pokrywane. 

Zaproszeni eksperci przypomnieli dwie podstawowe zasady, na których powinien się opierać 

system finansów gmin, powiatów i województw: adekwatność zasilania JST i stabilność 

systemu. 

W dyskusji głos zabrał również podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz 

Robaczyński. Wiceminister po wysłuchaniu opinii samorządowców częściowo zgodził się  

z przedstawionymi opiniami.  

Po dyskusji zostały zaprezentowane przygotowane przez Związek Miast Polskich projekty 

i założenia rozwiązań ustawowych, które powinny sprzyjać lepszej realizacji wskazanych 

zasad. Zaprezentowane projekty ustaw będą przedmiotem prac legislacyjnych  

w Senacie. 
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