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w sprawie poprawy sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego 

Na podstawie 20 ust. 3 pkt. 4 uchwały nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 8470) Rada Powiatu Wrzesińskiego występuje z następującym 
apelem. 

Do 15 listopada 2019 r. zarządy powiatów przedłożyły swoim radom i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej projekty uchwal budżetowych na 2020 rok. 

Jak powszechnie wiadomo, dla wielu samorządów skonstruowanie wydatków do 
spodziewanych dochodów w 2020 roku okazało się bardzo trudne i zmusiło samorządy do ograniczeń 
inwestycji, ograniczeń wielu innych działań rozwojowych. Istnieje zagrożenie dla realizacji zadań 
ustawowych samorządów, w tym zadań zleconych samorządom. 

Wbrew stanowisku premiera, że po „uszczelnieniu ściągalności podatku vat", 
przeprowadzonego przez obecny rząd, samorządy zyskują miliardy z1 z wpływów z podatków i tym 
samym ich kondycja fmansowa jest lepsza niż kiedykolwiek, sytuacja finansowa samorządów z roku 
na rok jest coraz gorsza. Tendencję tę wyraźnie widać w analizach GUS. 

Rok 2016 był ostatnim kiedy dochody JST były wyższe niż wydatki: 2016 - dochody — 
213,7 mld, wydatki - 206.0 mld, rok 2017 — dochody - 229, 9 mld, wydatki - 230,2 mld, w roku 2018 
— dochody —251,8 mld, wydatki - 259,4 mld. Dochody rosły, ale nie pokrywały rosnących wydatków. 
Z danych GUS wynika, ze od roku 2017 zwiększa się liczba samorządów, które zamykają rok 
deficytem budżetowym, w roku 2017 w 1432 JST (na 2874) wystąpił deficyt, w roku 2018 było to 
1991 samorządów, w roku 2019 prognozuje się, że w ok 2250 samorządów rok 2019 zamknie się 
deficytem budżetowym. 

W roku 2020, sytuacja finansów samorządowych drastycznie się pogorszy. Samorządy 
rozpaczliwie alarmowały, że projektując budżety na rok 2020 będą miały ogromne problemy ze 
zbilansowaniem znacznie zmniejszonych dochodów i niewspółmiernie do dochodów zwiększonych 
wydatków. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że rząd nie wziął na swoje barki, a zrzucił na 
samorządy finansowe skutki swoich ostatnich decyzji. Dochody samorządów zmniejszą się: 

1) z udziału w PIT z tytułu: 

a) obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych, 



b) podniesienia kosztów uzyskania przychodu, 

2) z udziału z CIT, wobec postępującego zwalniania w gospodarce narodowej, 

Wydatki JST w roku 2020 zwiększyły się z tytułu: 

a) zwiększenia kosztów zadań zleconych niedofinansowanych przez rząd: 

• Oświata 

- nieadekwatne do potrzeb: wysokość i sposób podziału subwencji oświatowej, 

- ograniczenie wpływu samorządów na kształtowanie wydatków oświatowych, 

- dostosowanie do zmian wprowadzonych reformami systemu oświaty, 

- wzrost wynagrodzeń (podnoszenie płacy minimalnej), 

- podwyżki cen energii, a w konsekwencji wzrost cen usług i towarów, 

• Ochrona zdrowia 

- niedoszacowanie wartości umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. 

umowy sieciowe), 

- niewłaściwa, zaniżona systemowa wycena procedur medycznych, bez uwzględnienia 

akceptowalnego progu rentowności każdej z nich, 

-wzrost wynagrodzeń (podnoszenie płacy minimalnej), 

- podwyżki cen energii, a w konsekwencji wzrost cen usług i towarów, 

• niepełne finasowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 

b) zwiększenie kosztów realizacji zadań ustawowych samorządów: 

- wzrost wynagrodzeń (podnoszenie płacy minimalnej), 

- podwyżki cen energii, a w konsekwencji wzrost cen usług i towarów. 

Brak konkretnych rekompensat pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji 

ustawowych i zleconych powiatowi zadań, prowadzić będzie nieuchronnie do pogorszenia 

jakości życia mieszkańców naszych małych ojczyzn. 

Wobec powyższych zagrożeń domagamy się od władz centralnych konkretnych działań: 

- zrekompensowania ubytków we wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, 

- zwiększenia wydatków z budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia tak, aby samorządy 

nie pokrywały rosnącego niedoszacowania subwencji oświatowej oraz zbyt niskich składek na 

ubezpieczenie zdrowotne, 

- zapewnienia odpowiednich środków na pełne sfinansowanie kosztów realizacji zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej. 

Przewo Rady 

Marek -yj- ski 
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