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Już od koń-
ca XIV wie-
ku szlachta

polska z danego woje-
wództwa zbierała się na
sejmikach ziemskich,
aby dyskutować.
O czym? Podatkach,
wojnach... Rzeczpospo-
lita Obojga Narodów
była najbardziej demo-
kratycznym państwem
ówczesnej Europy. Pra-
wa obywatelskie, choć
ograniczone do stanu
szlacheckiego, obejmo-
wały według niektórych
źródeł aż do10 procent
mieszkańców ówczes-
nej Rzeczypospolitej.
Większość przywilejów
polska szlachta utraciła
wraz z ostatecznym
upadkiem Rzeczypos-
politej. Jednak ustrój
stanowy w Polsce został
zniesiony dopiero przez
Konstytucję Marcową
z 1921 roku. Dziś z bar-
wnego niegdyś u nas
szlachectwa pozostała
na pewno bogata histo-
ria, kultura i... dwa sło-
wa — demokracja szla-
checka, do których tak
bardzo lubimy się od-
woływać. Czy potrafimy
nasze pozytywne, de-
mokratyczne doświad-
czenia przełożyć na  sa-
morządność? Czy raczej
ponad dobro ogółu sta-
ramy się przedkładać —
szlachecką złotą wol-
ność? Zapraszamy do
lektury „Gazety Samo-
rządowej“. 
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— Bankowcy twierdzą, że
samorządy to dobry, pew-
ny klient. Dlatego też spe-
cjalnie dla ich potrzeb do-
stosowują swoje produkty.
Jednak w czasie wyraźne-
go spowolnienia gospodar-
czego sytuacja finansowa
samorządów zmieniła się
na gorsze. Jak sobie radzą
z nią gminy z naszego re-
gionu? 
— Dane, które mamy z koń-

ca 2012 roku nie są aż tak złe,
jak słyszy się w mediach. Sa-
morządy z naszego woje-
wództwa radzą sobie całkiem
dobrze. Oczywiście, że są gmi-
ny w lepszej, jak i gorszej
kondycji, jednak kr ytycznej
sytuacji, w której musielibyś-
my interweniować nie ma. 

— Zaledwie kilkudziesię-
ciu gminom w Polsce uda-
je się gospodarować
oszczędnie i nie mają dłu-
gów. Jak wygląda sytuacja
w naszym regionie? 
— Uważam, iż zadłużenie

s a m o r z ą d u
wcale nie
ś w i a d c z y

o jego złej sy-

tuacji finansowej. Jeżeli sa-
morząd chce coś zrobić, to
pieniądze musi po prostu po-
życzyć. Innej drogi, aby in-
westować, nie ma.  W edług
jeszcze obowiązującego pra-
wa, zadłużenie samorządu
nie może przekroczyć 60 pro-
cent jego dochodów. W na-
szym województwie progu
tego nie przekroczyła żadna
gmina. Niektóre z nich zbli-
żyły się do tego progu, ale to
wcale nie znaczy, że coś nie-
dobrego się u nich dzieje.
Oczywiście, gmina zaciągając
kredyty powinna oszacować,
co jest jej naj-
bardziej po-

trzebne, a nie wydawać pie-
niądze na to, co nie jest nie-
zbędne. 

— Czy zależność o której
pan mówi, to znaczy — nie
ma inwestycji, nie ma więc
zadłużania — jest szcze-
gólnie widoczna na przy-
kładzie samorządów? 
— Każdą gminę należy trak-

tować indywidualnie, jednak
prawdą jest to, że aby podjąć
się jakiejś inwestycji, należy
się zadłużyć. W naszym re-
gionie nie ma samorządów ,
które z inwestycjami mogłyby
poradzić sobie bez zaciągania
kredytów. 

— Dane mówią między
innymi o tym, że gminy
położone na wschodzie
Polski mają stosunkowo
niewielki poziom zadłu-
żenia, bo nie zaciągały
zbyt wiele pożyczek. Nie
inwestowały, a co za tym
idzie nie ryzykowały. Czy

można taki wniosek wy-
snuć patrząc na gminy
z naszego regionu? 
— Nie stawiałbym tak spra-

wy. Na ten problem należy
spojrzeć nieco szerzej, cho-
ciażby z płaszczyzny histo-
rycznej. Zachodnia Polska za-
wsze była lepiej rozwinięta
od wschodniej. W naszym re-
gionie nigdy sam z siebie nie
nastąpi taki rozwój, dzięki
któremu dogonimy lepiej roz-
winięte części kraju. P omoc
powinna być tak rozdyspo-
nowana, aby część wschodnia
mogła dogonić zachodnią.
Trzeba pamiętać, że mniej
zasobna gmina nigdy nie
uzyska takich środków na
rozwój, jak gmina bogata. Tu
potrzebna jest odpowiednia
polityka państwa. Sam sa-
morząd sobie nie poradzi. 

— Która z naszych gmin
radzi sobie najlepiej finan-
sowo, realizując przy tym
odpowiednie inwestycje?
Czy jest taka, od której
mogłyby brać przykład
inne samorządy? 
— Wszystkie gmin y radzą

sobie na miarę swoich możli-
wości. Gmina biedna nigdy
nie będzie mogła  zaciągnąć
tak dużego kredytu jak gmina
bogata, dlatego nie przepro-
wadzi równie dużej inwestycji.
Ważne są proporcje. J edna
gmina może pozwolić sobie na
mniej, a druga na więcej. 

— Czynnikiem ożywiają-
cym gospodarkę może być
partnerstwo publiczno-
prawne (PPP), które pole-
ga na współpracy między
jednostkami administracji
samorządowej a podmio-
tami prywatnymi. Dzięki
temu przedsięwzięcia tra-
dycyjnie zarezerwowane
dla sektora publicznego są
realizowane wspólnie.
W Wielkiej Brytanii, która

ma wieloletnie i bardzo
pozytywne doświadczenia
w tej sferze udowodniono,
że udział kapitału prywat-
nego pobudza gminy do
rozwoju. Czy gminy z na-
szego regionu korzystają
z formuły PPP? 
— Jeszcze nie, choć par t-

nerstwo to jest bardzo po-
trzebne. Mamy nadzieję, że
w przyszłości inwestorzy będą
z tej możliwości k orzystali.
Trzeba jednak przyznać, że ża-
den inwestor prywatny nie
wejdzie w jakąkolwiek inwe-
stycję z samorządem, jeżeli
z jego wyliczeń będzie wynikał
niewielki zysk, na który trze-
ba będzie długo czekać. 

— Jaka perspektywa finan-
sowa czeka samorządy? 
— Problem może pojawić się

wtedy, gdy samorządy osiąg-
ną pułap, po którym nie będą
mogły zaciągać kredytów na
inwestycje. Warto postawić
sobie pytanie, co stanie się
wówczas ze środkami z Unii
Europejskiej przeznaczony-
mi na lata 20 14-2020. Być
może nastąpi stagnacja? Oba-
wiam się również, że środki
unijne jeszcze większym stru-
mieniem zasilą gminy bogate,
a nie te mniej zasobne. 

— Przed samorządowcami
z naszego regionu trudny
czas...
— Samorządowcy nigdy nie

mają łatwego zadania. T o
trudna praca, między innymi
dlatego, że jest się pomiędzy
rządem, a społeczeństwem.
Zasługują więc na pochwałę
i słowa uznania. 

Rozmawiał Wojciech Kosiewicz

***
Zadłużenie wszystkich 
samorządów w naszym
województwie na koniec
2012 roku wyniosło 
nieco ponad 2,5 mld. 

Bogatsza gmina może 
pozwolić sobie na 

więcej O tym, w jakiej sytuacji finansowej znajdują się 
nasze samorządy i dlaczego zadłużenie gminy nie 
zawsze świadczy o złym gospodarowaniu rozmawiamy
z Bogdanem Gaberem, zastępcą prezesa Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Olsztynie. 

Regionalna Izba Obrachunkowa jest organem nadzorującym
oraz kontrolującym jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.
Prowadzi również działalność informacyjną i szkoleniową
w sprawach budżetowych. 


