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Interpelacja poselska
W sprawie ustabilizowania systemu finansów gmin, powiatów i województw, w oparciu o „regułę
wydatkową”, zawartą w art. 243 i przepisach powiązanych Ustawy o Finansach Publicznych
Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu kierujemy do Pana Ministra niniejszą interpelację,
dotyczącą nieprecyzyjnego sformułowania tzw. „reguły wydatkowej”, zawartej w art. 243 Ustawy o
Finansach Publicznych.
Jednostki Samorządu Terytorialnego, zobligowane do realizacji planów budżetowych regulowanych
ustawami, zwłaszcza w przypadku wdrażania programu „Rodzina 500+” . Pragnę dowiedzieć się czy
strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego doczeka się podjęcia
wspólnych prac na uelastycznieniem przepisów zawartych w Ustawie o Finansach Publicznych?
Samorządy udowodniły, że są właściwym partnerem do skutecznego zrealizowania planu
inwestowania w odpowiedzialny rozwój w Polsce. Samorządy od niemal 10 lat inwestują skutecznie
40-45 mld złotych rocznie.
Dotychczasowe brzmienie przepisów zawartych w Ustawie uniemożliwiają jednostkom samorządu
terytorialnego podjęcie działań na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jednak z punktu widzenia
samorządów konieczne jest ustabilizowanie systemu finansów gmin, powiatów i województw, żeby
m.in. program „Rodzina 500+” mógł zostać zrealizowany bez konieczności rezygnowania z podjętych
dotychczas inwestycji rozwojowych oraz w taki sposób, który zabezpieczy JST przed koniecznością
dalszego zadłużania się. Zamiast tego potrzebny jest plan, którego założenie wskazała strona
samorządowa – jego główny punkt zakłada, że wykluczenie błędów oraz uelastycznienie zapisów tzw.
„reguły wydatkowej”, którą w największym stopniu reguluje art. 243 Ustawy wraz z przepisami
powiązanymi.
W związku z powyższym pragnę uzyskać odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy strona samorządowa Komisji doczeka się podjęcia współpracy w zmianie Ustawy o Finansach
Publicznych?
2. Czy samorządy maja prawo odmówić wypłat środków z tytułu wejścia w życie przepisów
programu „Rodzina 500+” jeśli ich możliwości budżetowe nie będą w stanie pokryć wydatków na
program bez konieczności zaciągania kredytów?
3. Czy przepisy zostaną uelastycznione i jakie brzmienie otrzymają planowane zmiany, których
zapisów Ustawy będą dotyczyły?

