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    Warszawa, 12 lutego 2020 r. 

 

Szanowny Pan 

Marek Gróbarczyk 

Minister Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej 

 

Szanowny Panie Ministrze 

 

Krajowa Rada Forów Skarbników J.S.T. zwraca się do Pana z postulatem zniesienia 

obowiązków nałożonych na gminy ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, w zakresie 

ustalania i poboru opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej i przekazanie tych 

obowiązków do państwowego gospodarstwa Polskie Wody. 

Zgodnie z art. 272 ust. 22. w/w ustawy: „Wysokość opłaty za usługi wodne, o której 

mowa w ust. 8, ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom 

obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także 

sposób obliczenia tej opłaty.” Kolejne przepisy przewidują drogę postępowania w zakresie 

wpłaty, w zakresie składania reklamacji i procedury administracyjnej ustalania oraz 

dochodzenia opłaty. Zgodnie z art. 299 ust. 5: „Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu 

zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1, stanowią  

w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy”. 

Wynagrodzenie dla gmin w postaci 10% kwoty pobieranych opłat jest nieadekwatne do 

kosztów realizacji tego zadania. Zgodnie z art. 167 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: 

„Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych 

odpowiednio do przypadających im zadań” oraz dalej „Zmiany w zakresie zadań i kompetencji 

jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale 

dochodów publicznych.” A zatem nałożenie na jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązków wynikających z art. 272 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, odbyło się  

z naruszeniem art. 167 Konstytucji RP.  Nie znajduje żadnego uzasadnienia fakt zmuszania 

samorządów do finansowania realizacji w/w zadań ze środków własnych. Koszty te powinny 

być w całości ponoszone przez skarb państwa, który jest beneficjentem w/w opłaty,  
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a najbardziej wskazane jest, aby obowiązki te były realizowane przez jednostki państwowe, jak 

na przykład państwowe gospodarstwo Polskie Wody, które podlega pod Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że Pan Minister uzna nasze postulaty za słuszne 

i w obowiązujących przepisach wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

    

 

 

Łukasz Dłubacz - Przewodniczący 

Krajowej Rady Forów Skarbników 
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KRAJOWA RADA FORÓW SKARBNIKÓW JEDNOSEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 

Jerzego Regulskiego powołana została 27 listopada 2018 r.   w odpowiedzi na potrzebę 

sieciowej ponadregionalnej współpracy Skarbników JST zrzeszonych  

w ramach regionalnych Forów Skarbników JST funkcjonujących przy Ośrodkach FRDL  

(11 Forów skupiających blisko 700 członków). 

 

Głównymi celami działalności Krajowej Rady Forów Skarbników JST są: 

 Reprezentacja regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na 

poziomie krajowym;  

 Zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym; 

 Koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników; 

 Organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw;  

 Podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw Skarbników; 

 Wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych. 

 

Rada poprzez swoją działalność pragnie być aktywnym uczestnikiem zachodzących procesów 

konsultacyjno-legislacyjnych, mającym bezpośredni wpływ na kształt regulacji prawnych 

oddziałujących na funkcjonowanie samorządu. Skupia się na sprawach, które są najważniejsze 

z punktu widzenia jej członków, czyli sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio 

z finansami jednostek samorządu terytorialnego. Skarbnicy na co dzień mają do czynienia z tymi 

problemami, dzięki czemu potrafią formułować nie tylko trafne opinie, ale również 

i konstruktywne rozwiązania przez co chcą mieć większy wpływ na sposób kształtowania tej 

sfery życia publicznego. 

 

Obecnie Fora Skarbników działające przy FRDL liczą blisko 700 członków, co stanowi ¼ 

wszystkich skarbników pracujących w gminach, powiatach i województwach. Fora Skarbników 

stanowią doskonałą platformę współpracy, integracji środowiska zawodowego, wymiany 

doświadczeń i  informacji, jak również zdobywania nowej wiedzy. Oprócz cyklicznych spotkań 

organizowanych w ramach regionalnych struktur Forów Skarbników, Krajowa Rada Forów 

Skarbników JST jest współorganizatorem odbywających się corocznie ogólnopolskich 

Kongresów Forów Skarbników JST, które każdego roku gromadzą blisko 500 uczestników – 

skarbników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów, przedstawicieli 

samorządu, świata nauki i instytucji działających na rzecz administracji publicznej. Tegoroczna 

III edycja Krajowego Kongresu Forów Skarbników odbędzie się w dniach 14-15 maja 2019 r. 

w Warszawie. 

 

Członkami Krajowej Rady Forów Skarbników JST są reprezentanci Forów Skarbników JST 

działających przy Ośrodkach regionalnych FRDL, zaś pracami Rady kieruje Zarząd wybierany 

na dwuletnią kadencję.  

 


