
UCHWAŁA NR XIV/121/20
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań 
rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in.: obniżenia stawek podatku PIT

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn

uchwala:

§ 1. Wystąpić z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących 
samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in.: obniżenia stawek podatku PIT.

§ 2. Apel stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwałę przekazać Prezesowi Rady Ministrów, wszystkim organom stanowiącym gmin i powiatów 
województwa śląskiego, Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz posłom i senatorom z terenu województwa 
śląskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Dawydzik
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Załącznik do uchwały Nr XIV/121/20

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Apel do Prezesa Rady Ministrów

Zgodnie z treścią Konstytucji RP, jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach 
publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, a zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek 
samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.

Na drodze zmian podatkowych, samorządy w Polsce muszą się zmierzyć z trudną sytuacją finansową. 
Wynika to z faktu zmniejszenia strumienia środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie nie zapewniono rekompensat tych strat dla polskich gmin, 
w tym dla Krupskiego Młyna.

Z oceny skutków regulacji zmiany ustawy o PIT wynika, że Gmina Krupski Młyn uzyska znacznie 
mniejsze dochody, co znacząco wpłynie na kondycję finansową naszej gminy oraz na możliwość finansowania 
zadań w obszarze wydatków bieżących oraz inwestycyjnych. Dodając do tego potrzeby stałego, zwiększonego 
finansowania oświaty ze środków własnych gminy, to staje się jasne, że zmiany podatkowe w ocenie ogólnej 
zagrażają systemowi finansowania polskich samorządów. Tak sformułowane stanowisko zostało potwierdzone 
licznymi raportami organizacji zrzeszających samorządy, w tym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Odpowiadając za rozwój naszej gminy oraz warunki zamieszkania jego mieszkańców, jesteśmy 
zobowiązani do zaapelowania do Rady Ministrów o pilne wprowadzenie rozwiązań osłonowych skierowanych 
do samorządów, które pozwolą na utrzymanie wysokich standardów ich funkcjonowania i zapewnią 
niezakłócone wykonywanie zadań publicznych. W związku z tym apelujemy do Prezesa Rady Ministrów 
o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in.: 
obniżenia stawek podatku PIT.
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