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Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 528, druki sejmowe nr 1409, 1597 i 1597-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Bierecki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: 

Waldemar Bonkowski, Piotr Florek, Arkadiusz Grabowski, Maria Koc, Krzysztof Mróz, 

Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Waldemar Sługocki, Artur Warzocha, Jerzy Wcisła, Piotr 

Zientarski, 

 
senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych: 

 Grzegorz Bierecki, Jerzy Czerwiński, Arkadiusz Grabowski, Kazimierz Kleina, Krzysztof 

Mróz, Jacek Włosowicz, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

podsekretarz stanu Tomasz Zdzikot ze współpracownikami, 

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych: 

przewodnicząca Grażyna Wróblewska, 

Związek Gmin Wiejskich RP: 

sekretarz Edward Trojanowski, 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: 

radca prawny Aneta Gęsiarz-Krasucka, 

Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Piotr Uściński, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu wzmocnienie kontrolnej i pomocniczej funkcji regionalnych izb 

obrachunkowych wobec samorządu terytorialnego. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in.: 

wprowadzenia możliwości kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 

również na podstawie kryterium gospodarności i rzetelności, a realizacji przez nie zadań 

administracji rządowej zleconych ustawami lub na mocy porozumień – także 

z uwzględnieniem kryterium celowości; stworzenia instrumentu pozwalającego prezesowi izby 

poinformować właściwy organ sprawujący nadzór nad kontrolowaną jednostką o braku 

zawiadomienia o wykonaniu przez nią wniosków pokontrolnych bądź o nieuzasadnionym ich 

niewykonywaniu; umożliwienia powoływania i odwoływania prezesa RIO przez premiera, na 

wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej; ograniczenia możliwości 

sprawowania funkcji prezesa izby do dwóch następujących po sobie kadencji. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Tomasz Zdzikot. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil przedstawił opinię biura w sprawie ustawy 

i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowej Rady 

Regionalnych Izb Obrachunkowych, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Bierecki zgłosił wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator Piotr Florek zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do 

ustawy. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Arkadiusz Grabowski. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Piotr Florek. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o odrzucenie 

ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 528 A). 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


