UCHWAŁA NR XXIV/190/2020
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań
zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości
subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji
związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713
t. j.)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Wystąpić z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających
rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej
do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem
stanu epidemii na terenie Polski.
§ 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
Miedźna
Andrzej Kempny
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/190/2020
Rady Gminy Miedźna
z dnia 10 września 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 wprowadzonych w 2019 roku, samorządy w Polsce muszą się zmierzyć z trudną
sytuacją finansową. W 2020 roku został wprowadzony stan epidemii w Polsce, który bardzo negatywnie
wpłynął na Polską gospodarkę. Szacuje się że dochody z tytułu udziałów w podatku PIT spowodowany
następstwami działań zwalczającymi zarażenie spowodują spadek o kolejne 30 %. Rząd podjął działania
rekompensujące straty biznesowi, jednakże nie podjęto działań zapewniających rekompensaty strat dla
polskich gmin, w tym dla Gminy Miedźna. Samorządy jako równoprawni partnerzy stanęły w obronie swoich
mieszkańców w tym przede wszystkim lokalny biznes przed skutkami koronawirusa. To do Gminy:

᠆ zgłaszają się przedsiębiorcy z prośbą o rozłożenie na raty bądź umorzenie zobowiązań z tytułu podatków od
nieruchomości czy też czynszów,

᠆ podejmują działania związane z zapewnieniem pomocy dla osób starszych schorowanych, czy przebywających
na kwarantannie,

᠆ podjęły działania mające na celu nieodpłatne przekazanie środków ochrony osobistej swoim mieszkańcom
w postaci maseczek,

᠆ wspierają lokalne szpitale, przekazując dotację na zakup niezbędnego wyposażenia.
Z oceny skutków wprowadzonych regulacji prawnych wynika, że Gmina Miedźna uzyska znacznie
mniejsze dochody, co znacząco wpłynie na kondycję finansową 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 wprowadzone
zmiany w ocenie ogólnej zagrażają systemowi finansowania polskich samorządów. Tak sformułowane
stanowisko zostało potwierdzone licznymi raportami organizacji zrzeszających samorządy. Odpowiadając
za rozwój Gminy Miedźna oraz warunki zamieszkania jej 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
konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce oraz obniżeniem stawek podatku
PIT.

Przewodniczący Rady Gminy
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Uzasadnienie
W związku z pogarszającą się sytuacją finansów gminnych związanych ze zmianami podatkowymi
wprowadzonymi w 2019 roku, podniesieniem wynagrodzeń w oświacie oraz wprowadzonym stanem epidemii
w Polsce, wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów z apelem jest jak najbardziej zasadne.
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