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29 listopada w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie zostało zrealizowane zgodnie z 

poniższym przebiegiem 

Spotkanie otworzył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, który na 

początku zaproponował małe zmiany w porządku obrad. Ze względu na bieżące obowiązki 

niektórych ministrów, ustalono, że na początku omówiony zostanie Projekt ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks Wyborczy i niektórych innych ustaw, a następnie Projekt ustawy o ochronie 

ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Uczestnicy spotkania, również przedstawiciele strony 

samorządowej, wyrazili zgodę na te zmiany.  

Jednocześnie przed rozpoczęciem dyskusji, Minister Szefernaker poinformował, że odbyło się 

posiedzenie doraźnego zespołu ds. uchodźców z Ukrainy. Istotną informacją jest fakt, że strona 

ukraińska wdrożyła program imigracji wewnętrznej, co spowodowało, że aktualnie nie ma dużego 

ruchu na naszej granicy i w najbliższym czasie taka sytuacja powinna być podtrzymana. Jednak 

przygotowujemy się na każdą sytuację, dlatego prowadzone są rozmowy z organizacjami 

pozarządowymi i samorządami lokalnymi, aby być gotowym na wszelkie scenariusze.   

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy i niektórych innych ustaw 

Przedstawiciele strony samorządowej stwierdzili, że opiniowanie dokumentu jest bezzasadne, 

ponieważ jest on już procedowany w Sejmie. Sekretarz Marek Wójcik podziękował Ministrowi 

Januszowi Cieszyńskiemu za oraz pracownikom Kancelarii za uwzględnienie uwag strony 

samorządowej (praktycznie w całości), jednak ze względu na parlamentarne procedowanie 

dokumentu, strona samorządowa odstąpi od opiniowania. Minister Cieszyński wyjaśnił, iż projekt 

w pierwotnej wersji został przedstawiony Komisji, wówczas uzyskał opinię warunkową ze 

skierowaniem na obrady Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt ze względów 

proceduralnych musiał zostać przekazany do Sejmu, dlatego KWRiST nie mogła się wypowiedzieć w 

odpowiednich terminach, chociaż uwagi zostały przyjęte i zaimplementowane. Strona 

samorządowa z uznaniem odniosła się do przyjętych poprawek, jednak na przyszłość wolałaby 

realizować takie działanie zgodnie z procedurami przyjętymi przez KWRiST.      

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. 

Dyskusję na temat projektu ustawy rozpoczął przedstawiciel Związku Miast Polskich, Prezydent 

Sopotu Jacek Karnowski, który stwierdził, iż akt prawny wzbudza duże zaniepokojenie i uwagi strony 

samorządowej.  Co do zasady najwięcej zastrzeżeń wywołuje sformułowanie dwóch nowych, poza 

konstytucyjnych stanów wyjątkowych, czyli stanu pogotowia oraz stanu zagrożenia, a także 

możliwość powołania „pełnomocnika do realizacji zadań”, który zastępowałby de facto 

dotychczasowe organy władzy gmin. Sytuacja ta mogłaby mieć miejsce np. w przypadku braku lub 

niewłaściwego wykonywania poleceń wojewody. Jednocześnie trudno wytłumaczyć, dlaczego 

ustawa nie przewiduje również wstrzymania w czasie obowiązywania stanów wyjątkowych 

wszelkich wyborów, tak jak to ma miejsce w przypadku konstytucyjnych stanów wyjątkowych.  

Pod powyższymi uwagami podpisał się mecenas Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. 

Wyrażając wdzięczność za uwzględnienie części uwag strony samorządowej, stwierdził, iż trudno 

będzie zaopiniować pozytywnie projekt ze względu na art. 31 projektu, który mówi o możliwości 

przejęcia zadań organów władzy lokalnej w chwili niewykonania poleceń wojewody. Wątpliwości 



wzbudziło również zapewnienie w ustawie 40 godzin lekcyjnych w szkołach z tzw. pierwszej 

pomocy. Przedstawiciel ZPP zwrócił uwagę, że takie zajęcia już są w podstawie programowej 

(przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa), są odpowiednio oszacowane finansowo, zapewniona jest 

kadra nauczycielska. Dodatkowe działania w tej sprawie, choć bardzo szczytne i z pewnością 

potrzebne, wymagają szerszej dyskusji i odpowiedniego oszacowania i umieszczenia w podstawie 

programowej. Ponadto strona samorządowa ma wątpliwości co do finansowania obrony cywilnej, 

a w szczególności podziału ponoszonych kosztów między budżet centralny a samorządowy (opisane 

jako współfinansowane przez budżet centralny i samorządowy, jako zadanie własne i zlecone). Te 

argumenty skłaniają stronę samorządową do wydania opinii negatywnej. 

Na uwagi strony samorządowej odpowiedział Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Maciej Wąsik. Stwierdził on, że strona samorządowa skierowała 257 uwag do projektu w 7 turach 

– strona rządowa uwzględniła ok. 85% z nich. Jak zauważył Wiceminister, stanów nadzwyczajnych 

w naszej rzeczywistości jest wiele, nie zawsze są one konstytucyjne (np. obowiązujący aktualnie na 

terenie Województwa Podkarpackiego i Lubelskiego stan zagrożenia terrorystycznego) i nie zawsze 

pociągają za sobą ograniczenia swobód obywatelskich. Zaproponowane w projekcie ustawy nowe 

stany wyjątkowe takich swobód nie ograniczają, mogą co najwyżej ograniczyć możliwość 

korzystania z urlopów i ustanowić 24-godzinne dyżury. Minister w dalszej części wypowiedzi 

zauważył, że epidemia Covid potwierdziła, że jest potrzebna unifikacja zadań w obszarze 

bezpieczeństwa zbiorowego. Wówczas wojewodowie, w czasie nadal obowiązującego stanu 

zagrożenia epidemicznego, wydawali rozporządzenia i polecenia do realizacji.  

Wiceminister Wąsik stwierdził, iż za każdym poleceniem wydawanym przez wojewodę, czy ministra, 

będą szły pieniądze, więc strona samorządowa nie powinna obawiać się o koszty. Ponadto 

pełnomocnicy do realizacji zadania to nie komisarze, ich rolą będzie wsparcie, a władze lokalne będą 

działać nadal.  Zawarte w art. 131 projektu ustawy rozwiązania związane z dodatkowymi lekcjami z 

pierwszej pomocy, są oczywiście potrzebne. Wiceminister stwierdził, że rzeczywiście doszło między 

MEN i MSWiA do pewnego nieporozumienia urzędniczego, ale zostało już wyjaśnione. 

Co do finasowania obrony cywilnej, to Wiceminister zauważył, że zaplanowane jest zwiększenie 

środków. Aktualnie na to przeznaczane są rocznie 24 mln zł., a w kolejnych latach na to działanie 

przeznaczony będzie 1 ‰ (jeden promil) budżetu państwa. Do tego gminy mogą zabezpieczyć środki 

własne. Wiceminister stwierdził, że jeżeli aktualny zapis w projekcie ustawy jest w kwestii podziału 

środków nieprecyzyjny, w takim razie MSWiA będzie oczekiwało od strony samorządowej 

propozycji nowych rozwiązań, które będzie można rozważyć w toku prac legislacyjnych.  

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, Wiceminister Wąsik stwierdził, iż projekt ustawy jest 

bardzo dobry i negatywna opinia strony samorządowej byłaby krzywdząca.  

W nawiązaniu do słów Wiceministra, głos zabrał Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który otwarcie 

stwierdził, że stronie samorządowej bardzo dobrze współpracuje się z Rządem w kwestii walki z 

epidemią Covid i pracą na rzecz uchodźców. W tych działaniach realizowane były także polecenia 

wojewodów, które były realizowane, bez potrzeby powoływania pełnomocnika, dlatego strona 

samorządowa będzie konsekwentnie postulować wykreślenie zapisów dotyczących możliwości 

powoływania takiego organu. W dalszej części spotkania, w nawiązaniu do wyjaśnień Wiceministra, 

mecenas Kubalski podtrzymał wątpliwości prawno – organizacyjne w kwestii zajęć z pierwszej 

pomocy (propozycja rezygnacji z umieszczenia tego działania w ustawie i szeroka konsultacja 

między stroną samorządową a ministerstwami jak implementować rozwiązania w inny sposób), 

finansowania OC oraz powołaniem pełnomocnika (nawet niewłaściwe wykonanie polecenia 

wojewody, może skutkować odebraniem określonego zakresu zadań i przekazaniem 



pełnomocnikowi i to w trybie natychmiastowym). Mecenas Kubalski stwierdził, że gdyby katalog 

powodów powołania pełnomocnika ograniczyć do znacznie poważniejszych naruszeń, w sytuacjach 

szczególnych i przy zabezpieczeniu odpowiedniej ochrony prawnej, to takie rozwiązanie mogłoby 

spotkać się z pozytywnym odbiorem strony samorządowej. Inaczej w ocenie strony samorządowej, 

jest to zbyt daleko idąca ingerencja w samodzielność JST.  

Powyższą dyskusję na tym etapie podsumował Wiceminister Szefernaker, który zauważając wolę 

strony rządowej do kolejnych ustępstw i przyjęcia rozwiązań akceptowalnych dla strony 

samorządowej, wyraził nadzieję na pozytywne przyjęcie projektu z uwagami, które pozwolą na 

dalsze zmiany w projekcie ustawy. To samo stwierdził Wiceminister Wąsik, który z uwagą i 

zrozumieniem odniósł się do argumentów strony samorządowej, licząc na opinię pozytywną z 

uwagami, które pozwolą na dalsze rozmowy i weryfikację zapisów. Co warto podkreślić, 

Wiceminister Wąsik zadeklarował, iż zapis w projekcie ustawy, stanowiący o możliwości 

wprowadzenia pełnomocnika w przypadku niewłaściwego wykonania plecenia, lub nieskutecznego 

jego wykonania, jest skłonny ograniczyć tylko do odmowy wykonania polecenia. 

Wiceminister w konkluzji do całej dyskusji zauważył cztery główne osie sporu – kwestia 

pełnomocnika, kwestia zakresu i zdefiniowania stanu zagrożenia, uszczegółowienia linii podziału 

finasowania działań w ramach OC oraz dodatkowej edukacji z pierwszej pomocy. Wiceminister 

zachęcił do przekazania projektu ustawy do Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa 

Ludności, aby tam przedyskutować osie sporu. Strona samorządowa taką propozycję 

zaakceptowała, a wszelkie ustalenia z Zespołu będą mogły zostać zaopiniowane przez stronę 

samorządową w trybie obiegowym w grudniu.  

W dalszej części posiedzenia, spotkanie zostało realizowane zgodnie z przyjętym porządkiem.   

1. Sprawy różne: 

a. Wniosek strony samorządowej o informację Ministerstwa Klimatu i Środowiska nt 

wdrażania rozwiązań związanych z wprowadzeniem maksymalnej ceny energii elektrycznej 

oraz brakiem ofert w przetargach na jej zakup, ogłaszanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

W tej kwestii jako pierwszy głos zabrał Sekretarz Marek Wójcik. Stwierdził, że na dwa dni przez 

terminem składania oświadczeń dotyczących maksymalnej ceny energii, powszechnie występuje 

problem barku przystępowania do postepowań przetargowych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne. Jeżeli są propozycje, to bardzo niekorzystne, często obwarowane dodatkowymi 

warunkami lub kosztami (np. opłata handlowa), które są nienegocjowalne. Wymagane są czasem 

również gwarancje w postaci majątków spółek miejskich, co jest niedopuszczalne i jak dotąd 

niestosowane. Powszechne jest również odwlekanie decyzji i wejście JST w cennik rezerwowy, co 

wiąże się również z niekorzyścią dla finansów publicznych, ze względu na rekompensaty, jakie 

przedsiębiorstwa energetyczne mogą uzyskać. Przytoczone przez Sekretarza Wójcika przykłady są 

bardzo niepokojące. Wszystkie te argumenty zostały przekazane Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Klimatu i Środowiska Annie Łukaszewskiej – Trzeciakowskiej, która dziś ma zaplanowane spotkanie 

ze spółkami energetycznymi. Przedstawiciele strony samorządowej wyrazili nadzieję, że wszystkie 

niepokojące kwestie zostaną wyjaśnione i nie będzie dochodziło do takich nadużyć.  

Sekretarz Wójcik zauważył również, że ustawa o maksymalnych cenach gazu trafiła do Sejmu bez 

konsultacji ze stroną samorządową, która nie miała okazji zaproponować własnych rozwiązań. 

Strona samorządowa proponuje poprawki do projektu ustawy, zakładające: 



• Objęcie ceną maksymalną gazu wszystkich podmiotów wrażliwych, zgodnie z katalogiem  

przyjętym w przypadku ceny maksymalnej prądu (w aktualnym projekcie gazowym jest to 

jedynie połowa takich podmiotów) 

• Uregulowania cen gazu dla małych ciepłowni lokalnych, które wytwarzają ciepło 

korzystających z tego paliwa. 

Sekretarz strony samorządowej zwrócił uwagę również na problem z dystrybucją węgla. Pomimo 

wszelkich ustaleń oraz zrealizowanych przez samorządy działań, surowiec powszechnie nie jest 

dostępny i są problemy z możliwością nabywania przez ludność w tym trybie. Ponadto pan Marek 

Wójcik zaproponował, aby katalog sprzedawców wprowadzających węgiel na rynek (ustalony 

rozporządzeniem MAP), poszerzyć o przedsiębiorców prywatnych, którzy również importują surowiec 

i są w stanie często oferować go w niższej cenie. To może również zwiększyć sieć dystrybucji. Sekretarz 

Wójcik na koniec wypowiedzi poruszył również potrzebę dalszej weryfikacji przepisów dot. dodatków 

węglowych, które w różnych szczegółowych wypadkach nie mogą trafić do odbiorców. 

Na kwestie związane z energią elektryczną i gazem, odpowiedziała Sekretarz stanu w Ministerstwie 

Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska, która stwierdziła, że niepokojące są doniesienia związane z 

uchylaniem się przedsiębiorstw energetycznych od efektywnego przystępowania do przetargów. 

Sekretarz stanu, w wypadku pojawienia się rzeczowych ustaleń, obiecała poinformować stronę 

samorządową o rezultatach spotkania Sekretarz Stanu Anny Łukaszewskiej – Trzeciakowskiej ze 

spółkami energetycznymi. W kwestii wyjaśnień dalszych wątpliwości strony samorządowej, głos zabrał 

Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu MKiŚ Paweł Pikus. Stwierdził on, iż próby narzucenia 

jakichkolwiek opłat dodatkowych przez spółki energetyczne przystępujące do przetargów jest 

działaniem bezprawnym. Cena całkowita powinna zamykać się w cenie maksymalnej.  

Dyrektor wyjaśnił wątpliwości do kogo JST powinny składać oświadczenia związane z ustaleniem ceny 

maksymalnej prądu dla podmiotów wrażliwych. Jeżeli umowa na dzień 30 listopada jest aktualna (i 

obowiązuje np. do końca 2022 roku), wówczas oświadczenie składane jest do tego dostarczyciela. 

Jeżeli jednak jednostka nie wyłoniła dostawcy i „wpadła” w sprzedaż rezerwową, wówczas 

oświadczenie składane jest takiemu dostarczycielowi. Podobnie będzie z rozwiązaniami gazowymi.  

Wyjaśniona została kwestia ceny gazu dla małych ciepłowni wykorzystujących gaz do produkcji ciepła 

dla mieszkańców. Niestety ze względu na ograniczenia prawa unijnego, producenci ciepła z gazu nie 

mogą być włączeni do nabycia surowca na preferencyjnych zasadach. Jednak jak zauważyli 

przedstawiciele resortu środowiska i klimatu, obowiązuje Ustawa o ochronie odbiorców ciepła, która 

zakłada objęcie ochroną odbiorców, którzy korzystają z takiego źródła ogrzewania. Ciepłownia tego 

typu może otrzymać rekompensatę, jeżeli koszt nabycia gazu wykracza poza cenę maksymalną.  

W konkluzji do tego punktu, współprowadzący obrady Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i 

Polityki Społecznej Stanisław Szwed (w zastępstwie Wiceministra Szefernakera), podsumował, iż w 

najbliższy czasie dojdzie do spotkania strony samorządowej z MKiŚ z Ministerstwem Aktywów 

Państwowych w kwestii dystrybucji węgla oraz spotkania ze spółkami energetycznymi, aby wyjaśnić 

kwestie utrudniające rozstrzygnięcia przetargów na dostawę energii elektrycznej. 

W dalszej części spotkania współprowadzący Starosta Poznański Jan Grabkowski poddał pod ocenę 

strony samorządowej pakiet projektów rozporządzeń przygotowanych przez Ministra Edukacji i Nauki 

• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą; - opinia 

pozytywna strony samorządowej  



• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej; - opinia pozytywna strony samorządowej  

• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz 

branżowej szkoły II stopnia; - opinia pozytywna strony samorządowej  

• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół; - opinia pozytywna strony samorządowej  

• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 

stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej 

szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce; - opinia pozytywna strony 

samorządowej  

• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu opracowywania 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli; - opinia pozytywna strony 

samorządowej  

• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023" – projekt 

spotkał się z opinią negatywną  

Do opinii strony samorządowej odniósł się Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, 

który stwierdził, że osią sporu ze stroną samorządową jest kwestia edukacji domowej. W tej 

kwestii resort jest otwarty na dyskusję nad zmianą wagi przeznaczonej na edukację domową, 

jednak od strony samorządowej oczekiwałby przykładów jakie skutki organizacyjne i finansowe 

mają dotychczasowe uregulowania prawne. Pan Jan Grabkowski potwierdził, że takie 

stanowisko zostanie zaprezentowane. 

W dalszej części dyskusji na temat finansowania zadań oświatowych głos zabrała 

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Poruszyła ona problematykę subwencji 

oświatowej na dzieci w przedszkolach. Proponowane już od dawna przez stronę samorządową 

rozwiązanie zostało przyjęte, co bardzo cieszy. Niestety ustalona kwota 512 zł rocznie, ma 

wartość symboliczną i pozorną. Wiceprezydent zaproponowała kwotę na poziomie 4000 zł, 

taką jaka jest przeznaczana na 6-cio latki. Minister Piontkowski wyjaśnił, że kwota wynika z 

wprowadzonego standardu na zatrudnienie w przedszkolach, a nie szerszego finansowania 

dzieci przedszkolnych. 

Strony w tym punkcie ustaliły, że na podstawie rzeczowego stanowiska strony 

samorządowej, będzie możliwość wpłynięcia na ostateczną wartość wagi przeznaczonej na 

edukację domową.    

Formalnie ustalono też, że do podjęcia opinii zostanie uprawniony Zespół ds. Edukacji, 

Kultury i Sportu podczas spotkania 2 grudnia br. 

 

b. Wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o upoważnienie Zespołu do Obszarów Wiejskich, 

Wsi i Rolnictwa do wydania opinii wiążącej do projektu ustawy projektu o Planie Strategicznym 

dla wspólnej polityki rolnej. - opinia pozytywna strony samorządowej 

c. Wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dot. wyznaczenia przedstawicieli  strony 

samorządowej Komisji do Rady Pomocy Społecznej. – przedstawicieli ustalono 



d. Wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. 

Energii, Klimatu i Środowiska do wydania opinii wiążącej lub tryb obiegowy KWRiST do projektu 

ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (UD312). - opinia strony 

samorządowej będzie wyrażona obiegowo  

e. Wniosek Ministra Finansów o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Systemu 

Finansów Publicznych do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów 

(przychodów) z tytułu umorzenia subwencji  finansowej lub finansowania preferencyjnego 

udzielonych przez  Polski Fundusz Rozwoju. - opinia pozytywna strony samorządowej 

f. Wniosek Ministra Finansów o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Systemu 

Finansów Publicznych do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra 

Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się 

stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. - opinia 

pozytywna strony samorządowej 

2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych 

(Ministerstwo Obrony Narodowej); - opinia pozytywna strony samorządowej 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, 

zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów 

fizjograficznych; - opinia pozytywna strony samorządowej 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i 

kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego (Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów); opinia pozytywna strony samorządowej 

5. Projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów); 

6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji 

Skarbowej z niektórymi podmiotami (Ministerstwo Finansów); opinia pozytywna strony 

samorządowej 

7. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku 

finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Ministerstwo Finansów); - projekt 

skierowano do rozpatrzenia przez Zespół z prawem wydania wiążącej opinii 

8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia 

górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej 

Rady Spółdzielczej; projekt skierowano do rozpatrzenia przez Zespół z prawem wydania 

wiążącej opinii 

9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w 

zakresie podatku od towarów i usług; projekt skierowano do rozpatrzenia przez Zespół z 

prawem wydania wiążącej opinii 

10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) 

związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe; projekt skierowano 

do rozpatrzenia przez Zespół z prawem wydania wiążącej opinii 

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Ministerstwo Sprawiedliwości); 

opinia pozytywna strony samorządowej 

12. Projekt uchwały Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej); opinia pozytywna strony samorządowej 



 

13. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół 

artystycznych i placówek artystycznych; opinia pozytywna strony samorządowej 

14. Wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie opinii odnośnie 

wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 3 nowych zawodów: 

animator rynku książki, technik animacji filmowej, administrator produkcji filmowej i 

telewizyjnej; opinia pozytywna strony samorządowej 

15. Wniosek Ministerstwa Rozwoju i Technologii o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik przemysłu 

drzewnego” oraz zmianę nazwy istniejącego zawodu „mechanik operator maszyn do produkcji 

drzewnej” na „operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego”; 

16. Projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska Spółce Akcyjnej (Ministerstwo Rozwoju i 

Technologii); - opinia strony samorządowej bezprzedmiotowa, ponieważ projekt jest 

procedowany w Parlamencie 

17. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego); - strona 

samorządowa wyraziła potrzebę zorganizowania spotkania roboczego, decyzja co do opinii 

podjęta w trybie obiegowym 

18. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (WPLMI nr 241); opinia 

pozytywna strony samorządowej 

19. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (UC89) 

(Ministerstwo Infrastruktury); opinia pozytywna strony samorządowej 

20. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych; 

opinia pozytywna strony samorządowej 

21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (UC133) (Ministerstwo 

Infrastruktury); opinia pozytywna strony samorządowej 

22. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy 

de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027; opinia pozytywna strony samorządowej 

23. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na 

lata 2021-2027; opinia pozytywna strony samorządowej 

24. Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 

Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027; opinia pozytywna strony 

samorządowej 

25. Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-

pompowych oraz inwestycji towarzyszących (Ministerstwo Klimatu i Środowiska); 

26. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu 

dokumentów publicznych (Ministerstwo Klimatu i Środowiska); opinia pozytywna strony 

samorządowej 

27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 

ustaw (UC 99)  (Ministerstwo Klimatu i Środowiska); 

 



Przedstawiciele strony samorządowej poruszyli również inne problemy, które wykroczyły poza 

przyjęty program.  

• Wójt Jacek Brygman skierował do strony rządowej pytanie dotyczące Programu 

Inwestycji Strategicznych w Nowym Ładzie. Jak zauważył, od kilku miesięcy strona 

samorządowa oczekuje na spotkanie specjalnego zespołu roboczego, 

zapowiedzianego przez Wiceministra Pawła Szefernakera. Samorządy lokalne oczekują 

w tej kwestii zmian związanych z częstotliwością płatności i możliwości rozstrzygania 

częściowego przetargów, lub podzielenia zadania na kilka przetargów, zgodnie z UZP. 

Są to kwestie ważne dla ogłaszania dalszych przetargów.  

• Wójt Jacek Brygman poruszył też kwestię dostępności programów wspomagających 

oszczędności w samorządach lokalnych. Czy jest możliwość opracowania takich 

rozwiązań? Wiceminister Klimatu i Środowiska odpowiedziała, że aktualnie resort 

dokonuje przeglądu możliwości realizacji takich działań przez NFOSiGW i w najbliższym 

możliwym czasie będzie to jasne 

• Mecenas Kubalski zwrócił uwagę na ustawowe przepisy dotyczące nakazu 

oszczędności przez JST energii elektrycznej, która obowiązywać będzie od 1 grudnia.  

Przepisy są w tej kwestii niejednoznacznie i wiele jednostek samorządowych odnosi 

wrażenie, że oszczędności mają dotyczyć wszystkich wydatków na energie elektryczną 

w JST, wraz z np. oświetleniem ulicznym, szkół i innych jednostek. Z rozmów i 

konsultacji ze stroną rządową wynika, że nie taka była intencja i oszczędności mają 

dotyczyć jednostek aparatu wykonawczego, czyli urzędów gmin, starostw, czy 

urzędów marszałkowskich. Biorąc pod uwagę ów fakt, strona samorządowa zwróci się 

o jasną interpretację w tej sprawie oraz o uszczegółowienie przepisów, aby nie było 

wątpliwości w szczególności z Urzędem Regulacji Energetyki do którego należy składać 

informację o osiągniecie celu. 

 

Notatkę sporządził  

Tomasz Telesiński 

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 


