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Senacki Zespół ds. Finansów Samorządowych został utworzony 10 lipca 2013 roku, w celu 

opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących finansów samorządowych, 

podejmowania działań zmierzających do wspierania procesu decentralizacji finansów 

publicznych, upowszechniania wiedzy o działaniach jednostek samorządu terytorialnego,  

w szczególności – o ich uwarunkowaniach finansowych oraz wspierania współpracy 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

 

Dnia 16 października 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu, podczas którego 

omawiano potrzebę podjęcia prac, których zwieńczeniem ma być projekt ustawy o finansach 

samorządów terytorialnych. Przewodniczący zespołu zaapelował do członków o taką 

intensyfikację działań, by możliwym było przedstawienie propozycji do 2015 roku. Projekt 

ustawy o finansach samorządowych powinien być wspólnym dziełem samorządów lokalnych 

w Polsce, jak również inicjatywą korporacji zrzeszających samorządy. Gość zespołu, Prezes 

Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny zauważył, 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. Prezes Grobelny 

podkreślił, 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. Niektóre sfery są jednak bardzo 

słabo opodatkowane, przykładowo mieszkalnictwo, działalność rolnicza czy handlowa. 

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski podkreślił, że po to, by móc 

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

powinny objąć całość systemu finansowego samorządu. Dyrektor Porawski poinformował 

uczestników posiedzenia, że powstały takie analizy zamówione przez Ministerstwo Rozwoju 



Regionalnego. Członkowie zespołu podjęli decyzję, aby 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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