
 

 
 
 

 

Poznań, 25 marca 2020 r. 

 

Szanowny Pan Minister 
Paweł SZEFERNAKER 
Pełnomocnik Rządu ds. Samorządu Terytorialnego 

Szanowny Panie Ministrze, 

w ramach realizowanego wspólnie z MFiPR projektu „Rozwój lokalny” zorganizowaliśmy w dniu dzisiejszym 
telekonferencję z udziałem prezydentów i burmistrzów 54 miast uczestniczących w II etapie projektu. 

Poza tematami związanymi z realizacją projektu w nowych okolicznościach informowaliśmy również miasta 
ogólnie o trwających pracach nad tarczą antykryzysową (w miarę posiadanych, wyrywkowych informacji), a także 
zebraliśmy od uczestników spotkania zgłoszenia bieżących problemów, z którymi mierzą się dziś samorządy miast.  

Poniżej lista problemów, o pomoc w rozwiązaniu których proszę Pana Ministra i Współpracowników: 

1. Problemy miast przy granicy z Czechami (Cieszyn, Wałbrzych), których mieszkańcy pracują po drugiej stronie 

granicy i nagle zostali pozbawieni możliwości dotarcia do pracy, co zagraża utratą zatrudnienia. 

2. Problemy miast przy granicy z Ukrainą: 

- Przemyśl - przez miasto przechodzą bez żadnej kontroli organizowane przez polski rząd duże transporty 

obywateli Ukrainy, którzy tworzą w centrum miasta (zwłaszcza przy dworcu) duże, kilkusetosobowe zgroma-

dzenia, niespełniające żadnych wymogów nałożonych w związku ze zwalczaniem epidemii; 

- Hrubieszów – pracownicy kolei obsługujący ruch transgraniczny sygnalizują zagrożenie wynikające z braku 

jakichkolwiek zabezpieczeń współpracujących pracowników po stronie ukraińskiej. 

3. Problemy związane z organizacją miejsc kwarantanny (Ełk, Jelenia Góra, Legnica, inne): 

- brak jasnych standardów dotyczących organizacji kwarantanny, sprzeczne polecenia administracji rządowej, 

- brak konsekwencji w kierowaniu na kwarantannę osób przez Sanepid; 

- nieuprawnione oczekiwania i polecenia wobec samorządów miejskich ze strony wojewodów i w ślad za tym 

starostów, m.in. w zakresie zapewnienia obsługi (w tym medycznej) miejsc kwarantanny; 

- stworzenie warunków do odbierania odpadów komunalnych z klatek schodowych od osób objętych kwa-

rantanną w miejscu zamieszkania. 

4. Konieczność pilnych zmian w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych przy zwalczaniu epidemii (np. 

polecenia zakupu rozmaitych środków dla placówek medycznych ze strony wojewody) (Chełm, Ełk, inne). 

5. Konieczność uwzględnienia w przepisach szczególnych – obok obiektów handlowych – również targowisk 

(wszystkie miasta). 

6. Zapewnienia finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych trwających inwestycji, zwłaszcza realizowanych 

we współpracy z podmiotami państwowymi, np. PKP (Konin). 

7. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania GOPR w obszarach górskich (Jelenia Góra). 

8. Szczególne rozwiązania dla miast turystycznych, których gospodarka ucierpi w największym stopniu (Żywiec). 

Uczestnicy telekonferencji zwracali również uwagę na pilną konieczność uchwalenia zmian, o których przygoto-
wywaniu ogólnie wiadomo, w tym zwłaszcza: 
- szczególnego trybu pracy organów kolegialnych, 
- biegu rozlicznych terminów administracyjnych, podatkowych i dotyczących wielu innych procedur, 
- uprawnienia do dotowania zakładów budżetowych w wysokości przekraczającej 50%, 
- kwestii dotowania żłobków, przedszkoli i szkół niepublicznych, 
- czasowego złagodzenia przepisów dotyczących indywidualnego wskaźnika zadłużenia (art. 242-244 ufp), 
- możliwości podejmowania przez burmistrzów decyzji zastrzeżonych dla rad miast w przypadku bezczynności organu 
stanowiącego, w sprawach dotyczących zwalczania epidemii.  
 
                       Z wyrazami szacunku 
 
                Andrzej Porawski 
                DYREKTOR BIURA 


