
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 2. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Sprawuje Pan poprzez wojewodów w całym kraju nadzór nad działalnością samorządów terytorialnych, 

w tym ich organów wykonawczych. W ostatnim czasie obserwuję – dotyczy to głównie wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast – niepokojące zjawisko usprawiedliwiania przez nie swojej nieudolności, a także braku 

przezorności w planowaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich realizacji oraz przerzucania 

efektów swoich błędów na rząd. Konkretnie mówiąc, samorządowcy argumentują np. braki w kasie gminy 

zmniejszonymi wpływami z PIT, nie informując przy tym swoich mieszkańców o zwiększeniu wpływów do 

budżetów gminnych wskutek uszczelnienia systemu podatkowego realizowanego przez rząd Prawa 

i Sprawiedliwości. 

Szanowny Panie Premierze, niestety, na groźbach rezygnacji z realizacji np. inwestycji gminnych się nie 

kończy. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zaczynają szukać oszczędności, co wzbudza oburzenie 

i sprzeciw, w kieszeniach najsłabszych, np. omijając prawo, tj. przepisy o prawach pracowniczych, o płacy 

minimalnej i wyłączeniu stażowego z jej wysokości, narzucając w jednostkach podległych gminie, np. 

w szkołach, zmianę warunków pracy i płacy np. poprzez zmniejszenie pełnych etatów zatrudnionych pra-

cowników niepedagogicznych do 3/4 etatu. Oczywiście taki wójt, burmistrz lub prezydent miasta „argumen-

tuje” swoją decyzję, a właściwie wymuszone porozumienie, złymi działaniami rządu. W efekcie nie dość, że 

najsłabsi w perfidny sposób są pozbawiani należnych im dochodów przez działania na granicy prawa, to jesz-

cze są oszukiwani co do winnych takiej sytuacji. A nowe porozumienie płacowe pracownicy, niestety, muszą 

przyjąć, bo nie wszędzie na prowincji jest 1-procentowe bezrobocie. 

Szanowny Panie Premierze, jakie widzi Pan możliwości przeciwdziałania tego typu postępowaniom samo-

rządowych organów wykonawczych, w szczególności oszustwom przez nie rozpowszechnianym? Proszę 

o reakcję w ramach nadzoru, który sprawuje Pan nad samorządem terytorialnym, ale także przy użyciu in-

nych narzędzi, np. w sferze medialnej. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 

 


