
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Z każdym rokiem samorządy w Polsce otrzymują coraz więcej zadań, nie zawsze jednak podążają za tym 

odpowiednie środki na ich realizację. Subwencja oświatowa wystarcza na coraz mniej wydatków związanych 

z edukacją, a zmniejszone wpływy z podatków oraz pandemia COVID-19 – walka z wirusem oraz wsparcie 

udzielane przedsiębiorcom – mocno nadwyrężyły lokalne budżety. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące 

pytania. 

1. Jakie konkretnie działania osłonowe, w tym dotacje celowe – w jakiej wysokości – przewiduje rząd dla 

samorządów w związku z walką z pandemią COVID-19 i przeciwdziałaniem jej skutkom? 

2. W odpowiedzi ministra finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. na złożone przeze mnie na piątym posiedze-

niu Senatu RP oświadczenie w sprawie zmiany systemu finansowania polskich samorządów czytamy, że 

ministerstwo „na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego” 

w związku z pandemią COVID-19. Jakie zatem wnioski z obserwacji wyciągnął resort? Jak wygląda sytuacja 

finansowa jednostek samorządu terytorialnego i jakie działania rekompensujące straty przewiduje dla samo-

rządów rząd? 

3. W powyższej odpowiedzi czytamy również o tym, że samorządy są suwerenne w podejmowaniu decy-

zji i samodzielne w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej. Czy zatem ministerstwo monitoruje – na 

dzień złożenia oświadczenia – lokalne finanse lub otrzymuje informacje z jednostek samorządu terytorialne-

go pod kątem zadań zleconych przez rząd? Czy środki centralne wystarczają na ich pokrycie? Jaką część – 

średnio w skali kraju, procentowo – dokładają samorządy? Jak samorządy radzą sobie z pokryciem zobowią-

zań? Czy ministerstwo posiada dane, ile średnio – chodzi o stosunek procentowy subwencji oświatowej do 

środków lokalnych – dokładają samorządy do subwencji oświatowej? 

4. Jakie są ustalenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych odnośnie do problemów finansowych 

polskich samorządów oraz potrzeby udzielenia im wsparcia z funduszy centralnych? Ile razy spotkał się ze-

spół? Ile inicjatyw ustawodawczych podjął? Ilu przedstawicieli samorządów bierze regularny udział w jego 

pracach? 

5. Czy Rada Ministrów planuje wprowadzenie reformy zmiany systemu finansowania samorządów, aby 

mogły one dalej, utrzymując wysoki standard funkcjonowania, wykonywać powierzone im zadania publicz-

ne? 

Gabriela Morawska-Stanecka 

 

 
 


