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Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, obradująca pod przewodnictwem posła Andrzeja Maciejewskiego (Kukiz15), przewodniczącego
Komisji, rozpatrzyła:
– informację na temat zadań Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego,
– sprawy bieżące.
W posiedzeniu udział wzięli: Kazimierz Smoliński sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa, Grzegorz Ziomek dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami, Zdzisława Wasążnik dyrektor
Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów, Agata Czyrsznic-Dobrowolska naczelnik wydziału w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Marek Wójcik były dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego,
Edward Trojanowski sekretarz Związku Gmin Wiejskich, Tomasz Fijołek zastępca dyrektora Biura
Unii Metropolii Polskich, Monika Małowiecka ekspert Związku Powiatów Polskich.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Sławomir Jakubczak, Anna Jasieńska,
Dariusz Myrcha – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.
Przewodniczący poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz15):
Dzień dobry państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum.
Na naszym dzisiejszym posiedzeniu witam panie i panów posłów. Witam zaproszonych gości. Są goście z ministerstw. Z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest
sekretarz stanu, pan Kazimierz Smoliński, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest pan dyrektor Grzegorz Ziomek, z Ministerstwa Finansów jest pani dyrektor
Zdzisława Wasążnik, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest pani Agata Dobrowolska.
Witam też przedstawicieli organizacji samorządowych.
Porządek dzienny pierwotnie przewidywał dwa punkty, po pierwsze, rozpatrzenie
informacji na temat zadań Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, a w punkcie drugim sprawy bieżące. Z racji tego, że w dniu wczorajszym nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Instytutu i od dnia dzisiejszego jest nowy dyrektor, wnoszę, Wysoka
Komisjo, o odroczenie pierwszego punktu do momentu, kiedy nowy dyrektor będzie
mógł się z nami spotkać. Mam nadzieję, że nastąpi to w najbliższym terminie. Jest to siła
wyższa. W dniu dzisiejszym omówimy tylko sprawy bieżące. Jeżeli nie będzie sprzeciwu,
stwierdzę... Tak, proszę bardzo.
Były dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Marek Wójcik:
Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, szanowni państwo. Jeżeli można,
chciałbym powiedzieć, że byłem tą osobą, która do wczoraj kierowała Instytutem. Nie
chciałbym państwu zabierać czasu, chciałbym tylko prosić o akceptację. Jeżeli pan
przewodniczący pozwoli, prześlę państwu drogą elektroniczną informację o działalności
Instytutu do dnia dzisiejszego.
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Przewodniczący poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz15):
Dziękuję bardzo. Jesteśmy na etapie przyjmowania porządku obrad. W tym momencie
proszę o zachowanie porządku. Jeżeli nie ma sprzeciwu, stwierdzam, że przyjmujemy
porządek obrad. Będzie tylko pierwszy punkt obejmujący sprawy bieżące.
Wysoka Komisjo, pragnę poinformować, że w dniu wczorajszym odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym brałem udział. Nastąpiło mianowanie nowych członków. Proszę państwa, po posiedzeniu
Komisji odbyło się nieformalne posiedzenie prezydium – w bardzo okrojonym składzie
z racji tego, że były posiedzenia innych komisji – z udziałem przedstawicieli korporacji.
Są pewne wnioski, które chciałbym państwu przekazać, a które zostały przedstawione
przez stronę samorządową.
Pierwszy wniosek jest taki, że korporacje zobowiązały się, proszę państwa, dostarczyć
uaktualnione dane i wyliczenia oraz ekspertyzy dotyczące projektu o rekompensacie
w zakresie dochodów z PIT. W tej chwili musimy poczekać na uaktualnione dane, które
będą odnosić się do rzeczywistości, a nie do tego, co było trzy lata temu.
Kolejna sprawa. W podkomisji do spraw finansów samorządowych rozpoczną się
prace nad przygotowaniem propozycji zmian w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem propozycji zawartych w projekcie obywatelskim oraz postulatach samorządowych, dotyczących przewidywanych skutków podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Mówiąc inaczej, podkomisja do spraw finansów samorządowych dostaje
zadanie do wykonania.
Natomiast do podkomisji do spraw ustroju samorządu terytorialnego zostały skierowane prośby, postulaty, żeby ująć dwie kwestie. Pierwsza sprawa to samorządowe
kolegia odwoławcze, pochylenie się nad ich stanem i perspektywą w przyszłości. Druga
sprawa to kadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów. Takie postulaty wyłoniły
się z naszego wspólnego spotkania.
Jeszcze jedna ważna, istotna kwestia. Za miesiąc, w dniu 24 lutego odbędzie się kolejne
spotkanie Komisji Wspólnej. Ustaliliśmy, że spróbujemy wprowadzić nową tradycję nieformalnych spotkań prezydium Komisji z przedstawicielami korporacji po posiedzeniach
Komisji Wspólnej po to, żeby w miarę systematycznie, raz w miesiącu, móc się wymienić
informacjami, przeprowadzić konsultacje na temat tego, co się dzieje w obszarze samorządów, na temat tego, co warto żebyśmy jako Komisja wiedzieli, żebyśmy mogli działać.
Proszę państwa, w sprawach bieżących pojawił się jeszcze jeden wniosek. Pani
posłanka Scheuring-Wielgus zadeklarowała chęć zostania członkiem podkomisji do spraw
ustroju samorządu terytorialnego. Jeżeli nie będę widział sprzeciwu, stwierdzę, że Komisja wyraziła zgodę. Sprzeciwu nie słyszę. Stwierdzam, że pani poseł została członkiem
podkomisji do spraw ustroju samorządu terytorialnego.
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad. Informuję, że protokół z posiedzenia
z załączonym pełnym zapisem jego przebiegu będzie do wglądu w sekretariacie Komisji.
Dziękuję wszystkim za przybycie.
Zamykam posiedzenie Komisji.
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