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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Z uwagi na bardzo liczne głosy odnoszące się do zmian w ustawie o finansach publicznych, proszę o po-
nowne przeanalizowanie sytuacji, w jakiej znajdują się samorządy lokalne i regionalne po wprowadzeniu 
drastycznego ograniczenia deficytów budżetowych. 

Przykładem niech będzie województwo warmińsko-mazurskie, którego deficyt miałby zostać zmniejszony 
z planowanych w tym roku 85 milionów zł do 13 milionów zł. Niezwykle istotny jest fakt, że aż 58% z ponad 
1 miliarda zł w budżecie województwa stanowią wydatki inwestycyjne. Jest to absolutny rekord. Dzięki wy-
korzystywaniu funduszy unijnych w regionie są realizowane bardzo duże wieloletnie projekty, między inny-
mi przebudowa dróg wojewódzkich oraz modernizacja największych szpitali i instytucji kultury. Dzięki dzia-
łalności samorządu jeden z najbiedniejszych regionów Polski ma szansę na dokonanie niezbędnych przemian 
infrastrukturalnych. 

Samorządy generują bardzo niski udział, tylko 7%, w tworzeniu deficytu sektora finansów publicznych. 
Nałożone limity budżetowe mogą wpłynąć na brak możliwości zaciągania kredytów pod nowe lub realizo-
wane już inwestycje. To spowoduje przyhamowanie rozwoju gospodarczego i społecznego, między innymi 
na Warmii i Mazurach. Regionalne izby obrachunkowe przewidują, że nowe ograniczenia wpłyną na plany 
inwestycyjne tysiąca osiemdziesięciu sześciu jednostek samorządu terytorialnego spośród ponad trzech tysię-
cy, a najbardziej odczują to samorządy województw oraz miasta na prawach powiatu. 

Ponadto należy pamiętać o tym, że planowane deficyty są na ogół przeszacowane. W województwie war-
mińsko-mazurskim rokrocznie udaje się redukować do końca roku budżetowego deficyt o około 50%. 
W 2010 r. z planowanego kredytu w wysokości 65,3 miliona zł zaciągnięto 38,9% tej kwoty. 

Panie Ministrze, proponowana wysokość deficytu ustalana dla wszystkich jednostek samorządu terytorial-
nego może doprowadzić do spowolnienia gospodarczego, a przecież blisko 70% wszystkich inwestycji pu-
blicznych jest realizowanych właśnie przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Na prośbę Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego apeluję więc o rozważenie wprowadzenia 
zmian dotyczących finansów publicznych. 
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