
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Persona 

na 32. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało niedawno raport oceniający sytuację samorządów 

lokalnych. To właśnie na tym poziomie świadczona jest największa liczba podstawowych usług publicznych. 

Raport wykazał, iż już ponad siedemdziesiąt powiatów nie spełnia kryterium przyjętego przy wprowadzaniu 

reformy powiatowej. 

Obecnie powiaty grodzkie borykają się z nadmiarem wydatków na rzecz nie swoich mieszkańców. Przy-

kładem jest utrzymanie szkół średnich. Subwencja nie wystarcza na pokrycie pełnych kosztów kształcenia. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż młodzież z powiatu ziemskiego w dużej części uczy się w szko-

łach powiatu grodzkiego. Osoby lepiej sytuowane budują domy w niedużej odległości od miasta będącego 

siedzibą powiatu grodzkiego i na terenie tamtej gminy płacą podatki, a główne funkcje zawodowe wykonują 

w mieście, korzystając również z jego usług. Ta sytuacja przekłada się na koszty jednostkowe obsługi miesz-

kańców i zmniejszenie możliwości inwestycyjnych samorządów, co z kolei determinuje migracje aktywnych 

mieszkańców do prężniejszych ośrodków. Tym samym pozbawia się dochodów własnych małe gminy. Do-

chodzi do sytuacji, że gmina musi utrzymywać własną jedyną szkołę podstawową i gimnazjum, gdzie w kla-

sach uczy się zaledwie po jedenaścioro – piętnaścioro dzieci. Znane są głośne batalie o utrzymanie małych 

wiejskich szkół. 

Doskonałym przykładem jest gmina miejska Nieszawa – z jednej jednostki administracyjnej wydzieliły się 

trzy nowe gminy: Raciążek, Waganiec i sama Nieszawa, miasto o powierzchni około 985 ha, z czego 722 ha 

to użytki rolne. Dane demograficzne wskazują, że w rocznikach, które przyjdą w przyszłości do szkoły, jest 

ośmioro – piętnaścioro dzieci. W przypadku zmniejszenia liczby dzieci w szkole zmniejszana będzie sub-

wencja, a zwiększane będą dopłaty do utrzymania jedynych szkół w mieście. Nieszawa bez zmiany systemu 

finansowania oświaty oraz systemu subwencjonowania sama sobie nie poradzi. 

Odwlekanie reformy samorządowej powiększy deficyty samorządów. Reforma powinna być przeprowa-

dzona, a jej założenia powinny być sztywne i oparte na regułach ekonomicznych oraz trendach demograficz-

nych w najbliższych dwudziestu latach. 

Proszę o przedstawienie stanowiska Pana Ministra w tej sprawie. 

Z poważaniem 

Andrzej Person 

 




