INFORMACJA
o posiedzeniu

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

nr posiedzenia:

112

data posiedzenia:

26 października 2021 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania
budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku” (druk senacki nr 443).

Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Ryszard Bober, Wiktor Durlak, Zygmunt Frankiewicz, Janusz Gromek, Marek
Komorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Janusz Pęcherz, Wadim Tyszkiewicz,
goście, m.in.:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Szymon Wróbel,
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych:
zastępca przewodniczącego Grzegorz Czarnocki,
członek Komisji Analiz Budżetowych Ewa Czołpińska.

Ad 1.
Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez
jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku przedstawili zastępca przewodniczącego
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Grzegorz Czarnocki oraz członek Komisji
Analiz Budżetowych w KRRIO Ewa Czołpińska.
W ubiegłym roku RIO zbadały m.in. ponad 178 tysięcy uchwał i zarządzeń organów jednostek
samorządu terytorialnego (j.s.t.), przeprowadziły 982 kontrole w samorządach i innych
podmiotach, skontrolowały też ponad 115 tysięcy sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t.
W roku 2020 dochody ogółem j.s.t. wyniosły ponad 304 miliardy zł i był to wzrost o 9,5%
w stosunku do dochodów z roku 2019. Najwyższy wzrost dochodu zanotowały powiaty
(o 12,6%), najniższy – miasto stołeczne Warszawa (o 2,5%). W porównaniu z ubiegłym
rokiem dochody bieżące j.s.t. wzrosły o 7,3%. Dochody majątkowe były na poziomie 131,2%
dochodów poprzedniego roku, głównie wskutek pozyskania przez jednostki dochodów z tytułu
środków z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rok
2020 był trzecim rokiem, w którym utrzymała się tendencja wzrostu kwoty długu j.s.t.
Wielkość zadłużenia ogółem zwiększyła się w stosunku do ubiegłego roku o 9,5%.
Sprawozdaniem objęto 2 807 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 2 411 gmin, 66 miast na

prawach powiatu, w tym miasto stołeczne Warszawę, 314 powiatów, 16 województw
samorządowych oraz 154 związki jednostek samorządu terytorialnego i związek
metropolitalny.
Zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO)
Grzegorz Czarnocki zaznaczył, że z powodu pandemii COVID-19 przeprowadzono mniej
kontroli, a co za tym idzie, było mniej wniosków pokontrolnych czy wystąpień do sądów
administracyjnych. Prezentując wnioski z raportu, przewodniczący Czarnocki zwrócił uwagę
m.in. na konieczność dokonania zmian w prawie, tak by doprecyzować np. zapis
o upoważnieniu zastępcy wójta, burmistrza czy prezydenta miasta do dokonywania zmian
w budżecie.
Ewa Czołpińska z KRRIO zwróciła uwagę, że ubiegły rok był pierwszym, w którym spadł
udział samorządów w podatku PIT – o 1%, co stanowi znaczną zmianę w ich dochodach.
Podkreśliła też, że mimo niesprzyjającego otoczenia prawnego, wynikającego ze zmian
związanych z pandemią, samorządy bardzo dobrze poradziły sobie z wykonaniem
ubiegłorocznego budżetu.
Nad informacją przeprowadzono dyskusję.
Przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz poinformował, że komisja zapoznała się ze
sprawozdaniem.
Konkluzja
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.
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