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Grupa Robocza do Spraw
Samorzą du

Terytorialnego
PROTOKOŁ KOŃCOWY

uznała,

Grup a robocza

i

że

zagwaran towanie w Konstytucji prawa

rządu

jest

koniecznością.

mio towienie

społeczno~ci

terytorialnego

lokalnych do s arno-

Warunkiem realizacji tego prawa jest

społeczności

lokalnej -

władzy

neg o jako podmiotu

samorządu

ustanowienie

tr~ktowanie

upad~

samorządu terytoria! ~

publicznej oraz podmiotu obrotu cywilno-

pravmeg o.
:·.ry rażać

l)

się

to powinno w:

samo dzielności

funkcjonalnej

gwa rant owanej posiadaniem
niczen iu nadzoru nad
2)

samodziel ności

własnych

samorząd em

majątkowej

i

samorządu

jednostek

terytorialnego

organów ustrojowych, oraz ogra-

do zapewnienia

legalności

jego

działań;

fina nsowej;

3) demokraty cznym sposobie ~y ła nian ia organów uchwałodawczych.
Samorząd

fo rmą

terytorialny jest

r~alizacji

władzy

publicznej

p rzez instytucje ter enowe w zakres ie spraw publicznych o znaczeniu
lok alnym . W takim znaczeniu

Ni ezależnie

ustrojowo-prawnym.
je zasadnic za
nego i

układ u

Strona

rozbieżność

icr.

mieści

podporządkowania

samorządu

pr a wem funkcje

władzy

ogólnopaństwowym

powyższego

wspólnego

co do charakteru organów

koa lic yj no-rządowa

uchwałodawcze

od

siP on w

w systemie

uważa,

terytorialnego

że

poglądu,

samorządu

terytorial -

państwowym.

rady narodowe jako organy

wy konują równie ~

zarządzające

samorządu

przewidziane

terytorialnego pozosta-

Ją równie± te renowymi organami administracji pań~twowej,

w okr e sie

is t nie-

państwowej.

Organy wykonawcze i

--·

porządku

pr zynajmniej

pr zejściowym.

Strona solidarnościowo - opozycyjna uważa,

że zachowanie funkcj i

org a nów władzy państwowej pozo~taje w sprz e czności z ideą sarnorządu
t eryt o r ia lneg o. Samorząd teryto r ialny jako odr~bny podmiot władzy
publ i czne j powin ien samodzielnie
funk cje

władc ze

jak

1

prowadzić

wykonywać
dzia łalność

zarówno przewidziane prawem
gospodarczą.

Natomias t

za dania admin is tra cji rządowej mog ą i winny być zlecane organom wyko11

nav-~czym samorządu terytorialńego i
rządm·Jego.

Hykonyt.van e pod nadzorem czynnH~a

li

l) def inicji samorządu teryt o ria lnego jo.ko z>d.ą zku O<:.:: ()J:u ;g :i -,s~: -·

----------------------------------

kańcó\v gmi ny miej ski ej
l1J';

r1~e

a

i wiej ski ej z osohmvośd ą p:r a \n:~ grni-

rZtdJ.';

zapewn ieni a ~~~~~~!~!~~~~~-!~~~~~~~~~ samorządu terytorial-

3)

rad n arodowych, w szczeg6l no{ci przez: ~~t~~Q~!~~!ę

nego i

~~~~~~ -~Q~b Q~~~-§~~~Y~b
według

przyznawanych
lokalne

będą odręhne

zobiektywizowanych kryteriów) . Bud±ety
od bud±etu

wp~ywów,

wszystkie rodzaje

calo~ci

finanso waniu

(własnych oraz dotacji ogólnych

a

państwa

cało~ć

obejmo wać

i powinny

wpływów

sluiyć

winna

zadań;

4 ) §~~Q~~!§!~2~~!_9Q§EQ~~~~~ęj a m.in.: prawa do powoływaniv
banl~ów
rz~~u

kom unalnych

przedsiębiorstw

terytoria lnego} ,

d~on i a
o~a

(dla wspierania gospodarki jednostek samo-

działa lno~ci

stanowiła

zakładów

i

gospodarczej pod warunkiem,

za g ro±enia dla realizacji

zada~

oraz prowa-

~e

nie

b ę dzi e

puhlic~n ych

E Q~~~~Y-~~~ -~~!~~~!-~!§~~Y~Q~~Q~!Q~ o charakterze celowym,
.·t6~ych

zas ięg

wyn ikać

terytorialny oraz organizacja

powinny

z konkretnych potrzeb;
6)

22~~~~~~ -~ ~E~~~ !~~!§_~~ ~ Q~~§t~~~~~j_Q~~Y~§~j!_~Y~Q~~~~j
do rad i ich pluralistycznego skłaau;

7)

konieczno~ci

wo~ci

wyelirnino~ania

działania

cz e ~ia

(zgodno~ć

z

z kryteriów nadzoru oceny celopo lit yką państwa)
lecalno~ci

wvla cz n ie do zasady

---~------~----------------- -~------ -

decyzji

i

władz

państwowych

innvch us taw do

Strony

do NSA i

r o z wiąza~

rc~prRzc~ntanta

(zgod no~ci

sądów

z prRwem) ;

-

.

powszec hnych;

s~ste mowych.

solidarno ściowo - o pozycyjn a

pogL! d'" l<l

~-~~b-29E~Q~:

OPZZ,

koalicyjno -rz ądowa

i

l

zgodzi ły

'
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tervtorialne oowinnv rozwijać demokracje bezpośredni ą
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II. 82 ~~!~~~2~~!-92~Y~~sl
l )charakterystyki lókalnych organów przedstawicielskich.
§~~~~~ -~~~~~~~~2~2~2~2= 2E2 ~Y~Yj~~ proponuje, aby organy te
były vryłą cznie

organami

s amorządu

terytorialnego,

wykonują .:..

cymi zarówno przewidziane prawem funkcje władzy publicznej
jak i prowad zącymi działalno~ć gospodarczą~
§~~2~~-~2~~~2Yl~2=~~~92~~ proponuje okre~lenie ich j~ko orga-

nów

uchwałodawczych

samorz ądu

terytorialnego

wypełniających

przy tym, na podstawie Konstytucj_i i ustaw, funkcje organów
władzy

państwowej:

2) ac.unini strac j i szczebla podstawowego.
§~E2~~-~2~~~~E~2~~~2~2:2P2~Y~Y]~~ postuluje przekształcenie

t.o.a.p. stopnia poCistawowego w organy wyke1nawcze
terytorialnego (czyli w
stwową)

admin istrację

komunalną

odrębny

; ich pracownicy mieliby

samorząd u

a nie

status pracowników
powoływani

komunal nych. Funkcjonariusze i pracownicy komunalnt
byliby na stanowiska
z

wyłą czeniem

wyłą cznie

decyzją

pań

organów

samorządo~ych

zasad romenklatury politycznej w jej doty chcz a-

sowym ch ac 3kterze.
Admini stracja komunalna
nistracji

pełniłaby

tak~e

funkcje zlecone admi-

państwowej~

§~E2~~-~2~ 1!2Yl~2=~~~92 ~~ stoi na stanowisku,
~awcze

że organy wyko-

samorządu

przejściowym,

terytorialnego , co najmniej w okresie
pozostaną t erenowymi organami administracji

par!stwowej.
Dla wzmocnienia funkcji wykon awcz y ch w stosunku do
...
rządu

terytorialnego proponuje

zadań

samo-

się ro zwa~enie powoływania

~

przez rady narodowe d~iałając ych pod ich zwierzchn{ctwem,
zarządów

miejskich i gminnych .

gracji funkcjonalnej z
cz a si0
urzędów;

Zarządy

urzędami

możliwość zróżnicowan eg o

te

działałyby

w inte-

t erenowymi. Na tym tle dopuszstatusu pracowników tych

"

4

3)

p~nadlokalnej

organizacji

samorządu

terytorialnego.

§!~2~~ - ~2!!9~~~2~S!2~2:2E2~YSY1~~ stwierdza, że w obecnej
sytuacji nie ma warunków do ustanowienia samorządu terytorialnego na szczeblu województw, analogicznego do samorządu
miast i gmin. Tym samym brak obecnie przesłanek, by wojeposiadały własne

wództwa
niczą

formą

mienie i dsobowo'ć prawną. Zasad-.
realizacji zadań ponadlokalnych powinny być

związki międzykomunalne

o charakterze celowym,

przestrzennym oraz organizacji

wynikających

zasięgu

z konkretnych

potrzeb.
Należy

doprowadzić

do

ujednolic~nia

jony administracyjne.

Urzęny

("powiatowe") powinny

być

różnych

podziałów

na re-

wojewódzkie i organy rejonowe

hajniższym

szczeblem administracji

rządowej.

:~iększeniu

nad

uczestnictwa

społeczeństw

administracją wojewódzką

bezpośrednich

lokalnych w nadzorze

sprzyjałoby

składu

na rzecz formowania

odejście

od wyhorów

WRN przez delegowa-

nych reprezentantów je dnostek szc-zebla podstawowego. ·
§!~2~~-~2~!!SY1~2=~~g~~~~ uważa,
rządowych

powinno

że

rozwijanie funkcji samoszczebla wojewódzkiego i w związku

dotyczyć

z tym, proponuje utworzenie mienia komunalnego
szczebl~ _ wojewódzkim,

finansowAnia i

9dzie

rozwijan~a

istnieją

również

na

materialne warunki samo-

inicjatyw gospodarczych.

Status woje\1Ódzkich rad narodowych

odpowiadałby

koncepcji

rad narodowych na szczeblu podstawowym z zachowaniem zasady
bezpośredniego

wyboru WRN. W

związku

z tym, nie przewiduje

się

zmian w dotychczasowym statusie wojewodów i ich aparatu
a.rministracyjnego. Nie wyklucza to możliwości przekazy-..rania
składników

Pomimo

mieriia ·komunalnego

powyższych rozbieżności

związkom rniędzykomunalnym.

obie strony

uznały,

że

sposób
..,

zarządu dużymi agl~meracjami

indywidualnych oraz
cji

państwowej

że

miejskimi wymaga -~ozwiąza~
należy uspołecznić organy administra-

przez poddanie ich silniejszemu nadzorowi

ze strony wojewódzkich rad

narodowych~

li

5

4)

zagadnień

finansowania.

§~f2E!_!2!!~!fE2~~!2~2:2E2~Y~YjE! uznała, !e racjonalizaeja

dotowania
a)

sarnorządu

określenia

lokalnego wymaga m.in.:

na okresy

pięcioletnie

(w NPSG) procentowego

wskaźnika wyznaczającego

gwarantowany (minimalny) poziom
dotacji ogólnych dla sarnorządów l·o~alnych z budżetu pań
stwa.
b) ustawowego

określenia odpowiedzialności ~inistra

Finansów

za pełny i terminowy rozdział środków - E~~E2~f~9E!2
między sarnorządy miast i gmin.
§~~2~!-~2~!~~YjE2:~~s~2~! nie ust?sunko~uje się do meryto-

rycznej
tych

zasadności

szczegółowych

szczegółowych

5)

Związku

tych postulatów,

uwa!ając

rozstrzyganie

postulatów za przedwczesne (w sprawach

patrz

załącznik

nr l);

Miast i Gmin.

Zdaniem §tfQ~Y_§Q1i9~E~Q§f!2~2:2EQ~YfYj~~j!
v1drożenie instytucji sarnorządu terytorialnego wymaga stworzenia

~wiązku

współpracy,
Związku

Miast i Gmin Polskich w celu:. organizowania
współdziałania

członków

i wzajemnej pomocy dla

oraz dla reprezentowania interesów komunalnych wobec

właściwy~h

organów

państwowych.

Zdaniem ~~~2~Y-~2~!~~yj~2:E~s92~~j problem ten należy odłożyć
i uzależnić jego rozwiązanie od przyszłej regulacji ustawowej
III.

sarnorządu

terytorialnego.

Mienie komunalne.
Strona koalicyjno-rządowa przedstawiła projekt ustawy o mieniu
komunalnym, dostosowany do obecnych
sieniu do którego strona
-

rozwiązań

prawnych, w odnie-

opozycyjno-solidarnościowa

stanowisko generalne prredstawione w

załączniku

l) proces wdra±ania w ±ycie nowych zasad

sformułowała

nr ·2.

samorządu

terytorial-

nego wymaga szybkiej i kompleksowej regulacji prawnej.
Jeszcze w roku bieżącym celowe jest ustanowienie nowego

6

prawa o mieniu komunalnym i prawa regulującego gospodarkę
l in ansową samorządu te rytorialnego wraz z towarzyszącymi
zmianami w innych aktach prawnych ~
2)

proces legi s lacyjny

związany

z wprowad z e n i e m

t or ialnego oraz tworzeniem nowych instyt ucji
na l eży

zakończyć

w

bieżącej

nów uchwałodawczyc h samorządów
i sto tnemu przyspieszeniu.

między

rządu

uznała, ·że·

współdziałania

to

Wsp ó łdziałanie

ich komisji i
Stworzyć

cją

postulowanie
obecnej zasadne;

działającym

należałoby

s p ołecznych ,

zapewnić
.,

stowarzyszeniom, realne

polegałoby

na uczest n ictwie w pracach rad,

niektórych innych organów o
udziału

zgłaszania

wyrażania

składzie

społe cznym.

stowarzyszeń

tych

w kontro -

wniosków pod adresem rad ' i ich

opinii w sprawach

objętych

kompeten-

rad narodowych;

4 ) refor ma systemu

samorządu

społe c zną kontrolą,

przez
5)

powinny ulec

z poszczególnymi radami narodowymi.

należy możliwość

organów o raz

że wybory do orga-

wyborami do Sejmu PRL , a wyborami do samo-

nowo-utworzonym , legalnie

l a ch

~h~..rili

terytorialnego (rad narodowych)

warunki

wspierający c h

terytoria~nych

· skróce ni a· kadencji rad :ro.ie jest w

3) na okr es

tery-

kadencji rad narodowych.

~i~2~~-§21!~~~~2~9!Q~2=2r2~Y9Yi~~·uw a ża,

~'l:_~<~n_ą_ _ls_C?_ą_l~~.Y..i.r:!.~.::.~~ą_c!_q_~ą_

samorządu

"Okrągły

niezbędne

terytorialnego winna

sprawowaną

być

objęta

w oparciu o zasady ustalone

Stół":

korekty granic

podziału

terytorialnego.stopnia pod-

stawowego powinny być dokonane przed wprowadzeniem w życie
ustawy o mieni u k omunalnym~
6) dla wdrożenia instytucji samorządu terytorialnego konieczne
jest pona_dto:
a) utworzenie jedr:.o stek badawczo-rozwojowych i podję cie
programów badawcz.ych, zasilanych również z funduszów
centralnych - w celu podejmowania i rozwiązywania probl emów funkcjonowania
b)

kształcenie

samorządu

kadr dla

lenie terenowych

tery torialnego ,

samorządu

działaczy

terytorialnego oraz szko-

samorządu
'

J

'

terytorialnego

7

.1.

pracowników administracji w zakresie problematyki

z

samorządem

terytorialnym,

c) ·tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju
promujących

związanej

wiedzę

i

zainteresowanie

stowarzyszeń

samorządem

terytorial-

nym .

2

zał.

c~

7 / Za

' )li• . f )l

;.';'// :

i
l
l li;!! • ;li
f \
/ !, Jf j/ !/, V
R~ gulśk± i _:;" "' 1

l ; ; f.'

;

' > •' ;

Je:r/ z y

i ---------- :

1...-

(s-t•fó n a Solida ::t;'nościowo.
Opozycyjna)

Warsz a wa , 198 9-03-04

strony:
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(Strona

Koalicyjno-Rządowa)

Grup a Robocza do Spraw

za:tącznik

nr l

Terytorialnych

Samor zą dów

FINANSE

- -- -

~-:; AMORZ~DU

'l'ERYTORIJ\LNEGO MIAST I

GMIN

· - ----------------~-------

l . Gospodarka f.inansowa samorządu terytorialnego musi być zorgunizowarta
w spo s ób sp rawiedliwy i racjonalny - co w ROWiązaniu z demokradziałania

t ycznym sposobem administrowania - wyzwoli
w tym

te

gospodarowanie. Zasada

oszcz~dne

wielkość

dochodów

samorządu

do dochodu wypracowanego przez

sprawiedliwości

oznacza,

pozostaje w okredlonej proporcji
daną

zapewnić

2. Sejm powinien

racjonalne,

społeczność

samorządom

lokalną.

terytorialnym

zródła

dochodów stałych, wystarczających do fi~ansowania zadań wynikają
c,rch z ustawy .
~~dania,
~atkńw,

Ustawa,

zapewni

nakładając

~ródła

dochodów

samorząd

na

wystarczających

3 . W zadaniach miast i gmin

przewata

jania podstaw6wych potrzeb miejscowej
na

opartą

o dochbdy

rządowi

f in ansm•7ą samowystarczalność
własne,

konieczne

do pokrycia wy-

zadań.

jakich wymaga wykonanie tych

liczyć

terytorialny nowe

są

konieczno~ć

ludno~ci.

Poniewa~

samorządów

zaspokanie maina

terytorialnych

dotacje ogólne

nale~ne

sarno-

z mocy prawa (co nie wyklucza stosowania ponadto rlotacji

celowych).
4. Racjonalizacja dotowania

samorządu

terytorialnego wyntaga

stworzenia prdstego mechanizmu repartycji globalnej kwoty dotacji,
przewidzianej w ustawie budtetowej,
Obliczanic
musi

.·

być

wysokości

pomiędzy

dotacji naleinej

miasta i gminy.

poszczegńlnym

jednostkom

oparte o zobiektywizowane kryteria.

5. Gospodarkę budżctow;l samorządu kontroluje organ
wy, usytuowany na szczeblu ponadpodstawowym, złotony z osób

wanych przez

rząd 1

samorządy

terytorialne.

Uua.aa:

-~'-

Pozbi e~ności

w sprawach finansów

zawarto w protokole

końcowym

sarnorządu

(pkt II, 4.).

terytorialnego

fctchopowoły-

"
Grupa Robocza do Spraw
Sarnorządu Terytorialnego

nr 2

Załącznik

Stanowisko Strony
Solidarnościowo-Opozycyjnej

W SPRAWIE MIENIA KOMUNALNEGO

ju~

Dokonane

konstytucyjne

własności państwowej

z
wą

zasadę

to

ustawodawcę

przełamuje

wyodrębnienia władzy

do

,

władzy

państwowej,

wynika bowiem

nego

samorządu

zarządzanie

a

więc

władzy.

sady jednolitego systemu tej±e
n~j

dotychczas

własności

jednolitego funduszu

nego systemu

wyodrębnienie

mienia komunalnego

obowiązującą

państwowej.

ustrojo-

Zobowiązuje

lokalnej z hierarchiczprzełamania

Z istoty

ustrojowej za-

własno~ci

komunal-

tym mieniem przez organy autentycz-

terytorialnego, a nie przez organy

władzy

państwowej.

Dlatego te±, ustawowa regulacja mienia komunalnego

mo~liwa

jest wyłącznie pizy jednoczesnym pełnym i rzeczywistym usamodzielni~niu

władz

lokalnych.

W procesie przekazywania mienia komunalnego
lokalnym winna

być

uwzględniona

wo do mienia komunalnego nie
terytorialny

wola tych

oznaczało

odpowiedzialaności

społecznościom

społeczności

przerzucania na

tak, by prasamorząd

za katastrofalny stan gospodarki

lokalnej.
Przeka~anie

sowego

podziału

wym przez

władze

mienia nie moie mechanicznie

kompetencji w zakresie
lokalne.

Podział

utrwalać

zarządzania

dotychcza-

mieniem

państwo

ten jest niekorzystny dla gmin

i miast, a nadto n ie jest przejrzysty.
W sytuacji braku autentycznych organizmów regionalnych
i sztucznego podziału na województwa, mienie komunalne powinno być
przekazane miastom i gminom lub ich związkom.
Naleiy miet jednak.~wiadomo~ć, ±e nadanie mienia komunalnego
miastom i gminom utrwali
dowanie utrudni jego

istniejący podział

późniejszą

korektę.

Funkcje mienia komunalnego 1 a
która
o

służy bezpośrednio użytkowi

treści upra\-.rnień

rządzania

i

obow.iązków

tym mieniem.

Pełni

terytorialny i zdecy-

zw~aszcza.tej

publicznemu,

jego

części,

decydować muszą

w zakresie korzystania oraz rozpo-

pra w

właścicielskich

samorządu

tery-

tor.iaL1ego do mienia komunalnego towarzyszyć muszą gwarancje prawne
zachowania jego substa~cji.

