UCHWAŁA NR X/112/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019 r.
stanowisko w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
Na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Powiatu Chodzieskiego stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XXIV/192/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Chodzieskiego ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2016 r.
poz. 6311 z późn. zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego, uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się stanowisko
terytorialnego następującej treści:

w sprawie

sytuacji

finansów

jednostek

samorządu

Do dnia 15 listopada 2019 r. zarządy powiatów przedłożyły swoim radom i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej projekty uchwał budżetowych na 2020 rok. Ten ustawowy obowiązek
został wykonany, jednakże realizacja kolejnego budżetu w wielu przypadkach wymagać
będzie zmniejszenia wydatków bieżących, zrezygnowania z części inwestycji, czy remontów
infrastruktury komunalnej.
Odciążenie podatkowe Polaków wpływa korzystnie na ich bezpośrednią sytuację
finansową, co należy przyjąć z zadowoleniem. Jednak przerzucanie na barki samorządów
lokalnych kosztów polityki rządowej, powoduje wyraźne uszczuplenie dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego. Ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych,
podwyżki wynagrodzeń np. w oświacie i służbie zdrowia, czy podniesienie płacy minimalnej
i zasad jej naliczania, wreszcie ciągłe niedofinansowanie zadań zleconych oraz podwyżki cen
energii skutkującej wzrostem kosztów usług, powodują niebezpiecznie dużą rozpiętość
między dochodami a wydatkami. Trudno się spodziewać, aby prognozowany wzrost
dochodów z podatków, zapobiegał problematycznej sytuacji, szczególnie, że przychód
zależeć będzie od trudnej do przewidzenia koniunktury gospodarczej. Brak konkretnych
rekompensat pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań
powiatowych, prowadzić będzie nieuchronnie do pogorszenia jakości życia mieszkańców
naszych małych ojczyzn.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, czując odpowiedzialność za pomyślny
rozwój społeczności lokalnych, wnosimy o ustawowe zmiany zasad organizacji finansów
publicznych i daleko idące ich przemodelowanie, z poszanowaniem konstytucyjnej zasady
adekwatności dochodów do zadań powierzonych samorządom ( art. 167 ust. 1 Konstytucji
RP).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: A52A4DD9-5782-4A4A-85F9-14BAE0F9B641. Uchwalony

Strona 1

UZASADNIENIE
Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione ograniczeniem dochodów własnych jednostek
samorządu terytorialnego. Ograniczenie dochodów własnych wynika, między innymi, z udziału w
obniżonych podatkach, a także jest spowodowane wzrostem wydatków bieżących i jednoczesnym
nakładaniem dodatkowych, niedofinansowanych zadań zleconych. Stąd konieczność zajęcia
stanowiska w tej sprawie.
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