
Oświadczenie złożone 

przez senator Janinę Sagatowską 

na 51. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych reprezentujące sto pięćdziesiąt podkarpackich 

gmin i powiatów na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2014 r. zajęło stanowisko, które wyraża głęboką dezapro-

batę i zaniepokojenie z powodu dużego niedofinansowania zadań zleconych przez administrację rządową, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Podkarpaccy samorządowcy powołują się na art. 8 ustawy samorządowej i zaznaczają, że zadania zlecone 

mają charakter obowiązkowy i samorząd nie może odmówić ich realizacji. Wykonywanie tych zadań powin-
no się jednak odbywać z wykorzystaniem adekwatnych środków finansowych przekazanych na ten cel z bu-

dżetu centralnego. Zgodnie z art. 166 ust. 2 Konstytucji RP, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb pań-

stwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych niż własne zadań pu-
blicznych. Zadania te mają charakter ogólnopaństwowy i wykonywane są przez jednostki samorządu teryto-

rialnego w imieniu administracji rządowej. Wraz z powierzeniem tych zadań administracja rządowa winna 

zagwarantować na ten cel środki finansowe w wysokości zapewniającej realizację zadań. Niestety, jak wyni-

ka z dotychczasowych doświadczeń, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują na realizację wspomnia-
nych zadań kwoty, których wysokość w coraz większym stopniu nie zapewnia całkowitego pokrycia kosztów 

wykonywania nałożonych zadań. Powoduje to konieczność rosnącego corocznie współfinansowania ich 

przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Zgromadzeni na konferencji w dniu 13 lutego samorządowcy podkreślają, że nie kwestionują nałożenia na 

nich obowiązków związanych z realizacją zadań zleconych. Ich zdaniem problem dotyczy nie faktu powie-

rzenia obowiązków, lecz zabezpieczenia na ten cel środków finansowych. Przekazanie zadań zleconych bez 

należytego finansowania kosztów ich realizacji narusza ukształtowane w obowiązujących przepisach prawa 
zasady w zakresie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego tychże zadań. 

Problem niedofinansowania zadań zleconych widoczny jest szczególnie w mniejszych ośrodkach gmin-

nych. Zadania zlecone związane z oświatą pokrywają tam lwią część i tak skromnego budżetu. A to właśnie 
oświata jest przykładem zadania zleconego przez władze rządowe bez odpowiedniego pokrycia finansowego. 

Inny przykład to tzw. ustawa śmieciowa, która w 2013 r. spadła na barki samorządów. Gminy nie otrzymały 

żadnych środków finansowych na wdrożenie nowego systemu, a nie wszystkie wydatki związane z tym za-
gadnieniem mogą być finansowane z opłaty śmieciowej pobieranej od mieszkańców. 

Mając na uwadze powyższe stanowisko, zwracam się do Pana Ministra o podjęcie działań zmierzających 

do uregulowania kwestii powierzania i finansowania zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, 

tak aby każde zadanie miało pokrycie w środkach finansowych z budżetu państwa. 

Janina Sagatowska 




