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Protokół z drugiego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Finansów Samorządowych 

 

 

 

Dnia 16 października 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 182 w gmachu Senatu odbyło się 

robocze posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Finansów Samorządowych.  

Przewodniczący zespołu senator Leszek Czarnobaj poinformował uczestników  

o potrzebie podjęcia prac, których zwieńczeniem ma być projekt ustawy o finansach 

samorządów terytorialnych. Zaapelował do członków Zespołu o taką intensyfikację działań, 

by możliwym było przedstawienie propozycji ustawy na 25 lecie istnienia samorządów, która 

to rocznica przypada w 2015 roku. 

Przypomniał zebranym, że to właśnie w Senacie rozpoczęły się prace legislacyjne, które 

pozwoliły na stworzenie takiego kształtu ustawy o samorządzie terytorialnym, który mógł 

zostać uchwalony przez Sejm w dniu 8 marca 1990 roku. Podkreślił, że projekt ustawy  

o finansach samorządowych powinien być wspólnym dziełem samorządów lokalnych  

w Polsce, jak również inicjatywą korporacji zrzeszających samorządy. 

Nawiązując do przeglądu prawodawstwa w zakresie funkcjonowania samorządów  

i inicjatywy powołania komisji kodyfikacyjnej, poinformował, że właściwym byłoby 

połączenie tych działań z inicjatywą Senatu w zakresie finansów samorządowych. 

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny powiedział, że obecnie rząd  

ma dystans do problemów samorządowych, bo z jego punku widzenia pierwszoplanową rolę 

odgrywa problem deficytu budżetu państwa. Deficyt samorządów jest minimalny i dlatego 

w rozmowach z Unią Europejską nie jest przedstawiany jako problem. Przewiduje się,  

że w ciągu 2-3 lat ulegnie to zmianie nawet pomimo tego, że prawdopodobnie rząd przygotuje 

projekt ustawy, która pozwoli zwiększyć limity zadłużenia. Koszty obsługi zadłużenia, które 

jednak powstaną, powiększą skalę problemu. Znaczna część samorządów nie będzie w stanie 

uchwalić budżetów. Pojawi się problem wykorzystania środków unijnych, gdyż zwiększenie 

zadłużenia nie rozwiąże problemów samorządów, a zwłaszcza tych słabszych. Skutkować  

to może zróżnicowaniem prędkości rozwoju i podziałem na samorządy, które mogą zdobyć 

jeszcze środki na wkład własny i te, które pomimo tego, że środków unijnych bardziej 

potrzebują, to nie mają takiej szansy. Ta dysproporcja z punktu widzenia rozwoju całego 



kraju może mieć istotne znaczenie. Dlatego też pojawia się potrzeba zmiany ustawy  

o dochodach. Należy zauważyć, że korporacje samorządowe mają różne interesy i nie łatwo 

pomiędzy nimi uzgodnić wspólny dobry projekt ustawy.  

Niewątpliwie w systemie samorządowym brakuje środków i reforma bez dodatkowego 

zasilenia systemu samorządowego nie jest możliwa. Trzeba zdecydować czy system ten 

można zasilić i w jaki sposób go ukształtować. Na dzień dzisiejszy główną bolączką jest brak 

środków rozwojowych. W tym roku sektor samorządowy nie generuje już deficytu. Powstaje 

zatem pytanie, na jakim poziomie ukształtować inwestycje. Ile dodatkowych środków i skąd  

pozyskać na wydatki rozwojowe? Gdyby została podjęta decyzja dotycząca poszukiwania 

środków w kieszeni podatnika, to powstaje pytanie jak głęboko i jaki inny skutek chce się 

osiągnąć, oprócz czystego zasilania sektora. Przykładowo może to dotyczyć stymulowania 

rozwoju gospodarczego, ograniczania szarej strefy. Można zwiększyć wydajność podatku  

od nieruchomości poprzez likwidację ulg w podatku. Można próbować w niektórych 

elementach ograniczać szarą strefę pamiętając, że z punktu widzenia gospodarczego napędza 

ona rozwój gospodarczy. Można sobie zadać pytanie, czy nie należy wrócić do takiego 

opodatkowania PiT jakie było kiedyś, co by dawało budżetowi państwa i samorządom  

ok. 12 mld zł więcej. Generalnie opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w Polsce jest 

dość wysokie, czyli nie ma dużego potencjału zwiększania dochodowości tego podatku. 

Niektóre sfery są jednak bardzo słabo opodatkowane, przykładowo mieszkalnictwo, 

działalność rolnicza, również handel, który jest dzisiaj niezwykle zyskowny (poza drobnym 

handlem), jest opodatkowany tak samo jak inne sektory. Może zastanowić się nad 

koniecznością istnienia ulg dla sieci telekomunikacyjnych, budowli podziemnych itp. 

Możliwe pewnie są również zmiany w PIT. Może należy wrócić do opodatkowania pojazdów 

osobowych. Biorąc pod uwagę fakt, że w tej chwili w Polsce ilość samochodów jest dużo 

większa niż w krajach Europy Zachodniej, to zaczynamy jako społeczność nieracjonalnie 

podchodzić do swojego zasobu majątkowego. Może modyfikować pewne elementy, które nie 

dawałyby wprost dochodów, ale zmieniałyby systemy zachowań konsumenckich, tak jak  

w przypadku opłaty za parkowanie, która ma na celu zwiększanie dochodów z komunikacji 

publicznej. 

Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich podkreślił, że po to, by móc obronić 

propozycje, jakie zostaną przygotowane, należy prace rozpocząć od analiz, które powinny 

objąć całość systemu finansowego samorządu. Ostatnio powstały takie analizy zamówione 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ale miały one odpowiedzieć na konkretne 

pytania. 



Senator Anna Aksamit zwróciła uwagę na znaczenie rzetelności analiz, gdyż jak 

podkreśliła, jedynie z faktami się nie dyskutuje. 

Senator Andrzej Grzyb podkreślił, że istnieje pilna potrzeba przeanalizowania finansów 

samorządów w związku z nową perspektywą budżetową. Analiza powinna wskazać  

na to, co można ewentualnie zrobić, albo jak poradzić sobie z absorpcją środków z nowej 

perspektywy w tym stanie zadłużenia finansów samorządowych. Nawiązując do prac prof. 

Kuleszy i Stępnia nad ustawą samorządową Senator zaproponował, by z perspektywy lat 

spróbować zobaczyć jak naprawdę wyglądał zamiar, który miał być zrealizowany. 

Zasugerował, że można tam odnaleźć kilka kardynalnych pytań, w tym to, na ile samorządy 

powinny angażować się w działalność gospodarczą. 

Senator Jan Michalski postulował przegląd sposobów i możliwości dopływu pieniędzy  

do systemu i ograniczenie kosztów funkcjonowania. Zaznaczył, że źródeł pozapodatkowych 

może być więcej, jeśli chodzi o zwiększenie dopłat. Dobrym pomysłem może być chociażby 

większe opodatkowanie lasów państwowych na rzecz samorządów. Niewątpliwie trzeba 

dokonać przeglądu około samorządowych instytucji. 

Senator Jarosław Obrembski zauważył, że w Polsce z powodów demograficznych jest 

nierozwiązany problem małych miasteczek, które się wyludniają i potrzebują jakichś 

systemowych rozwiązań. Postulował przegląd regulacji, które generują koszty samorządów, 

poczynając od kłopotów dotyczących nadmiernej sprawozdawczości, poprzez absurdy 

pewnych przywilejów, jak urlopy dla poratowania zdrowia. Zwrócił uwagę na potrzebę 

zmiany sytuacji powiatów, które nie powinny mieć tak sztywnych dochodów. 

Senator Andrzej Pająk podkreślił, że kluczowa może być kwestia uporządkowania 

podatku od nieruchomości. Przykładowo zadaniem powiatów jest nadzór nad lasami 

państwowymi, a gminy pobierają podatek leśny.  

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny zauważył, że w dyskusji pojawiły się 

wątki związane z reformą administracyjną. W jego przekonaniu bez tej reformy pewnych 

rzeczy uporządkować się nie da. Postulował, by poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy 

uważamy, że w obecnej sytuacji gospodarczej podstawowym obowiązkiem państwa jest 

wspieranie słabszych, czy wspieranie wszystkich? Czy w Polsce implementujemy w podobny 

sposób jak w Unii Europejskiej zasadę pomocniczości również na szczebel samorządowy, czy 

też nie? Trzeba znaleźć również odpowiedź na pytanie, czy kierunkiem będą dochody własne, 

które są zawsze bardziej prorozwojowe, bardziej elastyczne. W takim przypadku należy 

uwzględnić systemy wyrównawcze. Czy też kierunkiem będą systemy dotacyjne, 



charakteryzujące się punktowym sterowaniem środkami? Wtedy nie ma potrzeby tworzenia 

systemów wyrównawczych.  

Przewodniczący zespołu senator Leszek Czarnobaj zwrócił się z prośbą,  

by na następne spotkanie Związek Miast Polskich, w oparciu o konsultacje z innymi 

korporacjami, przedstawił zarówno tezy kierunkowe, które stanowiłyby podstawę  

do dyskusji, jak i propozycje kierunków prac analitycznych, koniecznych do uzasadnienia 

propozycji zmian.  
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