Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
http://kwrist.mswia.gov.pl/kw/komisja/mechanizm-funkcjonowan/277,Mechanizm-Funkcjonowania-KWRiST.html
2023-01-07, 12:22

„Obecnie zasady funkcjonowania Komisji Wspólnej regulują przepisy Ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w
Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. nr 90, poz. 759). W skład Komisji Wspólnej wchodzi 12
przedstawicieli strony rządowej i 12 - strony samorządowej. Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z
ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i
odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji
publicznej. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek
samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu następujących parytetów: po 2 osoby reprezentujące
samorząd gminny (gminy liczące powyżej 300 tysięcy mieszkańców, gminy posiadające status miasta,
gminy, których siedziby władz znajdują się w miastach położonych na terytorium tych gmin, gminy nie
posiadające statusu miasta i nie mające siedzib swych władz w miastach położonych na terytorium tych
gmin); po 2 osoby wyznaczone przez ogólnopolską organizację reprezentującą jednostki samorządu
powiatowego; po 2 osoby wyznaczone przez ogólnopolską organizację reprezentującą jednostki samorządu
województw. Ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego składają na bieżąco Radzie
Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wnioski o uznanie za
organizacje uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej. KWRiST wyraża opinię na
zasadzie jej uzgodnienia przez obie strony Komisji. Opinia może zawierać odrębne stanowiska w kwestiach
szczegółowych. W przypadku braku takiego uzgodnienia każda ze stron przyjmuje własne stanowisko w
sprawie będącej przedmiotem obrad. Jeśli przepisy odrębne przewidują obowiązek zasięgnięcia opinii
Komisji Wspólnej lub opinii strony samorządowej o projekcie aktu normatywnego lub innego dokumentu,
termin wyrażenia opinii o projekcie wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektu. Rada Ministrów oraz inne
podmioty właściwe do przygotowania projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów
rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego obowiązane są przedstawić Komisji
Wspólnej do zaopiniowania projekty tych dokumentów wraz z prognozą ich skutków Komisja Wspólna
powołuje stałe zespoły problemowe. Pracami Komisji Wspólnej kierują współprzewodniczący. Z ramienia
strony rządowej jest to minister właściwy do spraw administracji publicznej. Przedstawicielem samorządu
terytorialnego jest osoba wybrana przez członków strony samorządowej spośród ich grona. Zarówno
posiedzenia Komisji Wspólnej, jak i stałych i doraźnych zespołów problemowych odbywają się w zależności
od potrzeb. Posiedzenia mogą jednak odbywać się rzadziej niż raz na dwa miesiące. W art. 5 oraz art. 6
ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o
przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759)
określone są wymagania, jakie spełniać muszą przedstawiciele samorządu terytorialnego w Komisji. Wobec
sporej liczby organizacji o charakterze samorządowym reprezentujących zarówno związki dużych i małych
miast oraz wsi, jak i związki zrzeszające całe jednostki samorządu terytorialnego ustawodawca uznał za
wskazane doprecyzować przepisy ustawy w drodze rozporządzenia. Przedłożony został projekt
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu
terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Zawiera on listę ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są

uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Minister właściwy do spaw administracji publicznej dokonuje wyboru organizacji, spełniającej określone
wymagania.”
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