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UZASADNIENIE 
 

Pan Bogusław Paszenda związany był z administracją od 1967 roku. W 1990 roku Uchwałą 

Nr 15/IV/90 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 1990 roku powołany został na  stanowisko 

Skarbnika Miasta Rybnika, które zajmował do momentu przejścia na emeryturę, tj. do dnia 31 maja 

2017 roku.   

 

W okresie swojej aktywności zawodowej dał się poznać jako osoba sumienna  

i dokładna, którą cechowało poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania. Dbałość o finanse 

Miasta przejawiała się nie tylko w skrupulatnym wypełnianiu swoich obowiązków i dużym 

zaangażowaniu osobistym, ale również w ciągłej analizie sytuacji gospodarczej i szybkiej reakcji na 

pojawiające się zagrożenia jak i szanse.  

 

Pełniąc funkcję Skarbnika Miasta miał okazję współpracować z kolejnymi prezydentami Miasta 

Rybnika: z Józefem Makoszem, Adamem Fudali oraz Piotrem Kuczerą, co skutkowało 

podejmowaniem działań długofalowych i perspektywicznych, wychodzących niejednokrotnie poza 

utarte szlaki postępowania. Przykładem takiego działana jest bezwątpienia emisja obligacji 

komunalnych bezpośrednio na rynku publicznym, która pozwoliła Miastu na podjęcie szeregu 

inwestycji, m.in. kompleksowego remontu kampusu uczelni wyższych czy szkoły muzycznej. Przy 

wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej, bardziej restrykcyjnych niż wymagane przez prawo,  

w Mieście Rybnik zainicjowano obowiązek konstruowania wieloletnich prognoz finansowych, 

których horyzont zawsze wykraczał poza aktualną kadencję (perspektywa 10-15 letnia). Niektóre  

z nich, jak nadwyżka operacyjna, stosowane w Mieście już od 2002 roku, stały się obowiązującym 

prawem o wiele później. 

Ciągłe poszukiwanie nowych źródeł finansowania bezzwrotnego oraz nadzór nad 

prawidłowym wydatkowaniem i rozliczaniem środków, konstruowanie budżetu umożliwiające 

wieloletni znaczny udział wydatków inwestycyjnych, uplasowało Miasto w czołówce rankingów  

o zasięgu regionalnym i krajowym, gwarantując ciągły rozwój Miasta.  Efekty prowadzonych działań 

zostały również potwierdzone przez Międzynarodową Agencję Ratingową Fitch Ratings, która nadała 

Miastu (i potwierdziła w kolejnych latach) długoterminowy krajowy rating na poziomie „A-(Pol)”,  

a w 2016 roku  podniosła rating krajowy Miasta Rybnik do AA-(pol) oraz określiła perspektywę na 

stabilną. Podniesienie ratingu odzwierciedliło utrzymujące się dobre wyniki operacyjne Rybnika, 

spadek zadłużenia bezpośredniego do najniższego poziomu od 10 lat, bezpieczne wskaźniki obsługi 

zadłużenia oraz bardzo dobrą płynność Miasta. 

 

Pan Bogusław Paszenda był przez wiele lat członkiem Komisji Skarbników Śląskiego 

Związku Gmin i Powiatów w Katowicach. Przygotowywał projekty stanowisk i opinii dla Związku  

w ważnych dla gmin sprawach finansowych oraz inicjował zmiany niekorzystnych przepisów.  

 

Swój czas prywatny poświęcał na angażowanie się w działania na rzecz Polaków na Litwie 

organizowanie pomocy polskiej szkole w Egliszkach. Jego wsparcie wstępnie przejawiało się poprzez 

pomoc przy budowie Kościoła, by z czasem przekształcić się w pomoc przy organizowaniu pobytu 

dzieci i młodzieży (posiadającej polskie korzenie) z Litwy w Rybniku, a także  udzielanie pomocy 

charytatywnej Polakom mieszkającym na terenie m. Stanisławowa na Ukrainie (obecnie Iwano-

Frankiwsk).    

 

Za swoją postawę oraz wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  

z pracy zawodowej otrzymał następujące ordery i odznaczenia: 

 

Srebrna Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego – 1977 rok; 

Brązowy Krzyż Zasługi – 1978 rok; 

Srebrna Odznaka Zasłużony dla Rybnika – 1979 rok; 

Srebrny Krzyż Zasługi – 1985 rok; 

Złoty Krzyż Zasługi – 2005 rok; 

Złoty Medal za Długoletnią Służbę – 2010 rok; 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2012 rok.  


