Warszawa, 30 marca 2016 r.

Stanowisko Rady UMP w sprawie partnerstwa Banku
Gospodarstwa Krajowego ze stroną samorządową
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Bank Gospodarstwa Krajowego z założenia był i jest ważnym partnerem polskich miast.
Rola takiego partnerstwa będzie rosła, bowiem kończy się okres, w którym rozwój był oparty
na dotacjach Unii Europejskiej. Musimy stosować bardziej wyrafinowane instrumenty.
Unia Metropolii Polskich, w porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
pracuje obecnie nad projektem start-upowych miasteczek hipotecznych dla młodych, jako
europejskiej inwestycji strategicznej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych1. EFIS jest elementem tzw. planu Junckera, który bazuje na synergii
narzędzi unijnych i krajowych. Zasadniczą rolę mają do odegrania krajowe banki prorozwojowe,
współpracujące z EBI, to znaczy w Polsce - BGK.
Jak zapowiedziano, krajowym odpowiednikiem, a zarazem partnerem EFIS ma być
Polski Fundusz Rozwoju, z kluczową rolą BGK. Kwestią polskiej racji stanu jest włączenie
do synergii wspierającej rozwój kraju także finansowego i majątkowego potencjału polskich
miast, zwłaszcza największych, na terenie których realizowane będą największe i najbardziej
złożone inwestycje. „Samorządowcy są naszym kluczowym partnerem. Chciałbym, abyśmy
nadawali na jednej fali. Dobrze by było, gdyby samorządowcy myśleli bardziej biznesowo”
- mówił wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki w wywiadzie
dla „Rzeczpospolitej” z 23 marca 2016 r.
W celu wzajemnego zwiększenia zdolności inwestycyjnych administracji rządowej
i samorządowej należy stworzyć możliwość bezprzetargowego zlecania obsługi budżetów JST
przez BGK, co ten bank, nieposiadający sieci detalicznej, mógłby wykonywać we współpracy
z innym bankiem kontrolowanym przez rząd - PKO BP.
UMP oczekuje rozszerzenia oferty BGK dla samorządów w zakresie takim,
jak długoterminowe finansowanie budowy mieszkań czynszowych, czy restrukturyzacji SP ZOZ.
Potrzebnie jest wzmocnienie zaplecza badawczo-eksperckiego BGK - w kontekście
m.in. współpracy z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych, EBI, Polskim
Funduszem Rozwoju, czy programami mieszkaniowymi realizowanymi poprzez BGK.
Partnerstwo instytucji rządowych i samorządowych reguluje ustawa o Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej
w Komitecie Regionów Unii Europejskiej2. Jej konsekwencją w dziedzinie partnerstwa
inwestycyjnego rządu i samorządów powinien być udział przedstawicieli sześciu organizacji
samorządowych reprezentowanych w KWRiST w Radzie Nadzorczej BGK.
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