
Postulaty samorządowe 
Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski 

1 Stabilne budżety wspólnot lokalnych tworzone i zarządzane przez mieszkańców,
niezależne od decyzji politycznych na szczeblu krajowym. 

a) Zwiększenie  udziału  samorządów  w  dochodach  z  PIT,  co  zapewni  tworzenie  stabilnych
budżetów,  adekwatnych  do  aktywności  mieszkańców  i  umożliwi  im  realizację  lokalnych
projektów i inwestycji. 
Uchwalenie  przez  Sejm  i  podpisanie  przez  Prezydenta  projektu  ustawy  Senatu z  dnia  10
grudnia  2020,  z  wprowadzeniem  poprawki  w  trakcie  prac  Sejmu  zwiększającej  wysokość
udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych:
- gmin – z 39,34 do 49%
- powiatów - z 10,25 do 11,49%
- województw- z 1,60 do 1,79%.

b) Premia za łączenie się mniejszych JST w większe, w wysokości 50% rocznego budżetu 
bogatszego samorządu przez kolejnych 5 lat.

c) Transparentny  rozdział  środków  publicznych przy  zapewnieniu  pełnego  monitoringu  przez
komitety  sterujące  składające  się  w  50%  z  podmiotów  społecznych  (NGO,  samorządy,
organizacje przedsiębiorców), zasada dotyczy środków z budżetu UE oraz środków z budżetu
krajowego.

d) Możliwość odliczenia podatku VAT przy realizacji inwestycji społecznych (np. budowa szkół,
przedszkoli,  szpitali,  domów  pomocy  społecznej,  ośrodków  kultury  i  sportu,  itp.)  oraz
możliwość  odliczenia  podatku  VAT  lub  zwolnienia  z  podatku  VAT  od  świadczonych  usług
społecznych  (np.  prowadzenie  instytucji  z  obszaru  edukacji,  kultury,  sportu  oraz  opieki
społecznej, jak również usług komunalnych: oświetlenia ulicznego, utrzymania bieżącego ulic,
placów  itp.),  w  których  występuje  zakup  opodatkowany  (  zysk  społeczny)  w  ramach
świadczonej i dostarczonej usługi.

e) Subwencja  wyrównawcza w  przypadku  centralnego  (również  tymczasowego)  ograniczeniu
dochodów.

2 Fundusz Rozwoju Polski Lokalnej. 

Utworzenie Funduszu Polski Lokalnej jako mechanizmu wyrównującego rozwój obszarów 
wiejskich i wiejsko-miejskich. Dotychczasowe wsparcie rejonów wiejskich jest ukierunkowanie 
przede wszystkim na wsparcie rolnictwa, rolników i gospodarki żywnościowej a w chwili 
obecnej tylko około 12 % mieszkańców wsi pracuje w rolnictwie. Należy rozpocząć działania 
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mające przyczynić się do likwidacji na obszarach wiejskich skumulowanych niekorzystnych 
czynników w postaci niedostatecznej infrastruktury technicznej i społecznej.
Fundusz powinien być przekazywany corocznie jako stałe, dodatkowe źródło dochodów 
własnych gmin wiejskich i miejsko - wiejskich, ale nie mniejszy niż 2 mln złotych wyliczany 
prostym logarytmem, algorytmem opartym na:

 zamożności JST,
 obszarze,
 liczbie ludności,
 długości dróg gminnych,
 powierzchni terenów chronionych,
 poziom wod-kan.

3 Demokratyczna i dofinansowana oświata.

Subwencja musi wystarczać na finansowanie subwencjonowanych zadań oświatowych. W tym
celu należy: obniżać koszty oświaty i podwyższyć subwencję (ale nie metodą najprostszą, czyli
zwykłym podniesieniem tzw. finansowego standardu A podziału subwencji, ponieważ wtedy nie
zostałaby zlikwidowana dysproporcja pomiędzy różnymi typami JST).

Proponowane działania:
a) Precyzyjne określenie, na jakie zadania przeznaczona jest subwencja, tak, aby możliwe było

łatwiejsze porównywanie dochodów z wydatkami.
b) Opracowanie  modelu  szkół  wzorcowych  (standardowych),  dla  których  subwencja  pokrywa

wydatki  subwencjonowane.  Określenie  minimalnej  liczebności  oddziału,  który  musi  być
otworzony w małej szkole i zezwolenie w ten sposób, aby w sytuacji w której do klasy I szkoły
podstawowej zapisuje się kilku uczniów z obwodu tej szkoły, JST może nie otwierać oddziału
(co pozwoliłoby nie dopuszczać do sytuacji, w której samorząd musi uruchomić np. 5-osobowy
oddział).

c) Podwyższenie finansowego standardu A podziału subwencji oświatowej.
d) Lepsze  dopasowanie  wag  subwencyjnych  do  faktycznych  kosztów,  tak  aby  algorytm

subwencyjny odzwierciedlał rzeczywiste koszty szkół różnych typów.
e) Umożliwienie  samorządom  bardziej  elastycznego  organizowania  oświaty,  w  tym  głównie

modyfikowania sieci szkół:
o Zmiana podejścia do limitu uczniów w oddziale (obecnie, przy 25-osobowym limicie

uczniów  w klasach  I-III  szkoły  podstawowej,  np.  przy  26  uczniach  konieczne  jest
utworzenie dwóch oddziałów).

o Formalne  umożliwienie  zwiększenia  liczby  godzin  możliwych  do  organizowania
w formie  zajęć  międzyklasowych  w małych  szkołach  (warto  przy  tym pamiętać,  że
niezależnie od aspektów ekonomicznych prowadzenie zajęć w zbyt małych grupach
nie jest korzystne dla uczniów ze względów społecznych).

o Możliwość  organizacji  szkół  podstawowych  niepełnych  np.  z klasami  IV-VIII,  co
pozwoliłoby organizować mniejsze oddziały w małych szkołach z klasami I-III i większe
oddziały w większych szkołach z klasami IV-VIII.

f) Obniżenie  kosztów  funkcjonowania  oświaty  poprzez  odchudzenie  ramowych  planów
nauczania i  zmniejszenie tygodniowych liczb godzin  dla uczniów.  Poprawa jakości  oświaty
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poprzez poprawienie jakości zajęć, a nie zwiększanie ich ilości. Zajęć lekcyjnych powinno być
mniej, co wymaga zdecydowanego ograniczenia podstawy programowej.

g) Zatrzymanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych
innych  ustaw  zwiększających  uprawnienia  kuratora  przy  jednoczesnym  ograniczeniu  roli
organów  prowadzących,  rad  rodziców  oraz  autonomii  nauczycieli  i  dyrektorów  oraz
wprowadzający kary więzienia dla dyrektorów.  

4 Zielony samorządy 

a) Wsparcie  roli  JST  w  produkcji  energii:  zmiana  ustawy  z  dnia  20  lutego  2015  roku  o
odnawialnych źródłach energii:

 zmiany  polegające  głównie  na:  budowa  farm fotowoltaicznych  na  preferencyjnych
warunkach,  budowa  wiatraków  na  terenach  gminnych,  konsolidacja  rachunków
energetycznych budynków gminnych/samorządowych.

b) Wsparcie roli JST w zwalczaniu smogu:
 subwencja na kopciuchy z budżetu państwa (zwrot za każdą dotację z budżetu JST na

wymianę pieca, jeden standard na cały kraj).
 przejęcie budowy infrastruktury gazowej.

c) Wzmocnienie kompetencji samorządu w ochronie istniejącego drzewostanu:
o Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w taki sposób, aby 

można było chronić szczególnie cenną zieleń na nieruchomościach prywatnych w toku
wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę.

o Zmiana sposobu naliczania opłat za usunięcia drzewa – opłaty powinny uwzględniać 
rolę ekosystemową danego drzewa, jego położenie, a nie tylko obwód i gatunek. Duże
drzewa w centrum miast są znacznie cenniejsze ekosystemowo.

o Zaostrzenie kar za zniszczenie zieleni w toku inwestycji albo remontu. Obowiązkowe 
szkolenia dla architektów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, urzędników z 
zakresu ochrony zieleni.

o Ogólnopolska inwentaryzacja drzew w miastach – fundusze i narzędzia elektroniczne.
d) Przywrócenie Samorządowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.
e) Przywrócenie Samorządowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ekologiczne rolnictwo).
f) Zapewnienie finansowania oraz wprowadzenie do podstawy programowej edukacji 

klimatycznej, wraz z obowiązkowymi wizytami w wybranych obiektach w terenie.
g) Obowiązkowe retencjonowanie wód opadowych – mała retencja przy wszelkich inwestycjach, 

zwłaszcza publicznych. 
h) Umożliwienie odłowu i transportu dzików poza miasta – co zostało wstrzymane w związku z 

ASF, natomiast odstrzał dzików poza miastami i łagodne zimy powodują, że zwierzyna migruje 
do miast.

5 Nasze Zdrowie

a) Przyjęcie  samorządowego  modelu  ochrony  zdrowia  –  przekazanie  samorządom  prawa
prowadzenia rzeczywistej polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym, w oparciu o strategię
ochrony zdrowia Polaków.
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b) Wpływ decyzyjny władz samorządowych na instytucje finansowo-rozliczeniowe powołane do
zarządzania środkami publicznymi - przekształcenie Wojewódzkich Funduszu Ochrony Zdrowia
w instytucje samorządowe. 

c) Odpowiedzialność samorządu za efekty prowadzone na danym terenie polityki zdrowotnej:
jakość i powszechność opieki zdrowotnej.

d) Ogólnokrajowe, powszechne, wieloletnie program zdrowotne i profilaktyczne, realizowane 
przez samorządy, w tym powrót badań przesiewowych dzieci w szkołach.

e) Wzrost składki zdrowotnej i zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia oraz 
przekazywania środków finansowych na realizację świadczeń zdrowotnych podmiotom 
tworzącym, głównie JST.

f) Wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół.
g) Opracowanie wytycznych i dofinansowania do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w 

placówkach szkolnych i wychowawczo-oświatowych.

6 Wspólnoty o sobie

a) Wzmocnienie akceptacji KWRiST w procesie legislacyjnym
Ustawowe zagwarantowanie prawa weta/negatywnej opinii strony samorządowej - projekty 
ustaw i rozporządzeń, które nie uzyskały pozytywnej opinii/stanowiska nie przechodziły by do 
dalszych prac legislacyjnych. Wprowadzanie obowiązku opiniowania wszystkich projektów, 
które dotyczą spraw samorządowych z KWRiST (dotyczy to także projektów poselskich).

b) Powiaty i województwa jako konstytucyjne jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział VII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poświęcony samorządowi terytorialnemu 
w artykule 164 mówi o tym, że podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 
Należy dokonać zmiany polegającej na dopisaniu artykułów poświęconych odpowiednio 
powiatom oraz województwom.

c) Prawo mieszkańców do swobodnego wyboru władzy lokalnej  
Zmiana ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych. Przywrócenie prawa mieszkańców do swobodnego wyboru wójta, burmistrza, 
prezydenta – likwidacja dwukadencyjności. 

d) Tworzone oddolnie związki metropolitalne integrujące duże ośrodki z okolicznymi mniejszym 
gminami - swoboda tworzenia związków metropolitarnych wraz z zapewnieniem 
zwiększonego o 5% udziału w PIT, przeznaczonego m.in. na rozwój transportu 
międzygminnego. 
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