APEL NR XVII/2/2020
RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie trudnej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 17 ust.1 w zw. z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 22 ust.2 pkt.4 Statutu Gminy Dolsk określonego
Uchwałą nr XLVIII/306/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2018 roku w sprawie Statutu
Gminy Dolsk (Dz.U. Woj.Wlkp. z 2018 r. poz.7216 oraz z 2019 r. poz. 10017) Rada Miasta i Gminy Dolsk
podejmuje następujący apel:
§ 1. Rada Miasta i Gminy Dolsk popierając incjatywę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
w sprawie trudnej sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego apeluje do Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji
finansowej jednostek sektora finansów publicznych.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk do przekazania Apelu do Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Dolsk
Romuald Nawrot
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UZASADNIENIE
do Apelu nr XVII/2/2020 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie trudnej
sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła Uchwałę nr XVI/102/19
w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 rok. Ustawowy obowiązek został wykonany, jednakże
realizacja kolejnego budżetu wymagać będzie podwyższenia podatków i opłat lokalnych, a także
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 uszczupleniu dochodów własnych JST. Ubytki w podatku
dochodowym od osób fizycznych, podwyżki wynagrodzeń np. w oświacie i służbie zdrowia, czy
podniesienia płacy minimalnej i zasad jej naliczania, wreszcie ciągłe niedofinansowanie zadań
zleconych oraz podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług, powodują niebezpieczne
dużą rozpiętość między dochodami a wydatkami. Trudno się spodziewać, aby prognozowany
wzrost dochodów z podatków, zapobiegł problematycznej sytuacji, szczególnie że przychód
zależeć będzie od trudnej do przewidzenia koniunktury gospodarczej. Brak konkretnych
rekompensat pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych,
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).
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