
Warszawa, dnia 5 marca 2014 r.  

 

 

 

 

 

Protokół z czwartego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Finansów Samorządowych 

 

 

Dnia 5 marca 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 176 w gmachu Senatu odbyło się robocze 

posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Finansów Samorządowych.  

Przewodniczący zespołu senator Leszek Czarnobaj zaproponował dyskusję nad 

kwestiami, od których zależy dalszy kierunek prac nad senackim projektem ustawy 

dotyczącej finansów samorządowych, a które to zostały poruszone w liście skierowanym  

do Zespołu przez Pana Ryszarda Grobelnego, Prezydenta Miasta Poznania. 

Senatorowie zauważyli, że o kondycji finansów samorządowych i o stanie samorządów 

rozmawia się od dłuższego czasu, ale ze względu na 25. rocznicę ich istnienia pojawią się 

wkrótce oceny pracy. Dlatego chcieliby, nie tylko jako Zespół, ale również jako Senat, 

wystąpić w roli partnera samorządów. Prace Zespołu mogłyby zapoczątkować szerszą debatę 

ukierunkowaną na nowe rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dochodów 

samorządowych. Należałoby przede wszystkim na podstawie analiz poszukiwać odpowiedzi 

na pytanie, jak wygląda obecnie efektywność państwa w podziale na sektor samorządowy  

i sektor administracji rządowej, gdyż jak się często wydaje, nie do końca docenia się istotę  

i rolę samorządów. Jest wiele oznak, które wskazują na potrzebę zwrócenia większej uwagi 

na status i kondycję samorządów, ale szerszej dyskusji w tej sprawie nie było. Nie ma 

również dostępnych bieżących eksperckich analiz. Z tego względu koniecznym wydaje się 

wysłuchanie osób, które doskonale znają się na tej problematyce i istniejących 

mechanizmach, i spróbują dokonać przeglądu sytuacji pod kątem tego, czym dysponują 

samorządy, lub też tego, czym powinny dysponować. Taką próbą podsumowania,  

a zarazem sformułowania ogólnych pytań, jest list Prezydenta Miasta Poznania. 

Senatorowie zgodzili się, że na pytanie, czy samorząd ma dalej realizować funkcje 

rozwojowe, odpowiedź może być jedynie twierdząca, gdyż samorząd jest niewątpliwie 

jednym z filarów inwestycji realizowanych w ramach działań prorozwojowych państwa i tym 

samym warunkuje to potrzebę intensyfikacji działań, których efektem będzie dalszy 

dynamiczny rozwój samorządów.  

Podkreślono, że obowiązkiem samorządu, a zwłaszcza jego organów wykonawczych, 

jest szukanie sposobów na sfinansowanie działań w ramach obowiązującego systemu 



prawnego, czyli nie przekraczając progu ostrożnościowego. Otwartą kwestią pozostaje 

pytanie, czy zmieniać Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), w szczególności, czy ostatnia 

modyfikacja ujęta w nowelizacji jest wystarczająca.  

Co do pytania o rolę samorządu terytorialnego w kolejnej perspektywie finansowej UE 

Senatorowie zauważyli, że decyzja w sprawie podziału środków na najbliższą perspektywę 

została już podjęta. Uwzględniła ona zmianę proporcji procentowej udziału środków unijnych 

między państwem a samorządami na korzyść samorządów. Zdaniem członków Zespołu 

samorząd powinien w większym stopniu partycypować w wykorzystaniu środków unijnych.  

Zdaniem Senatorów finansowanie jednostek samorządu terytorialnego powinno być 

oparte o dochody własne i uwzględniać system wyrównawczy. 

Żywiołową dyskusję wywołało pytanie dotyczące kierunków, w jakich należy 

poszukiwać możliwości zwiększenia dochodów własnych samorządu terytorialnego. 

Członkowie Zespołu opowiedzieli się za poszukiwaniem możliwości zwiększania dochodów 

jednostek samorządu kosztem budżetu państwa jako głównego kierunku poszukiwań, gdyż 

ich zdaniem istnieje możliwość zwiększenia poprzez zmianę przepisów prawnych, które 

wpływają w negatywny sposób na funkcjonowanie samorządów. Wyraźnie podkreślili,  

że propozycje rozwiązań zwiększających obciążenia podatników wymagają gruntownych 

analiz i są możliwe jedynie w przypadku, gdy będzie gwarancja, że środki, które 

pozostawałyby w dyspozycji samorządów, byłyby lepiej i efektywniej wykorzystywane. 

Senatorowie zauważyli, że dyskusja nad zmianami w zakresie wydatków bieżących 

jednostek samorządu terytorialnego nie może odbyć się bez przedstawienia przez korporacje 

samorządowe propozycji zmian dotyczących oświaty i pomocy społecznej. W związku z 

powyższym koniecznym wydaje się zwrócenie do strony samorządowej o przedstawienie 

propozycji rozwiązań w tej kwestii. 
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