Stanowisko
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie poparcia dla ustawodawczej inicjatywy obywatelskiej
dotyczącej zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego
Rada Powiatu Piaseczyńskiego wyraża swoje poparcie dla ustawodawczej inicjatywy
obywatelskiej w sprawie projektu zmian w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz.
526, ze zmianami) w szczególności art. 5 ust. 2 zakładającego zwiększenie udziału
samorządów wszystkich szczebli we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych, przywrócenie zapisu o rekompensowaniu zmian ustawowych w
dochodach własnych JST oraz wprowadzenie subwencji ekologicznej.
Od 1998 roku to jest od czasu utworzenia powiatów z budżetu państwa do
budżetów jednostek samorządowych, wpływają środki finansowe nieadekwatne do
faktycznych wydatków samorządów przeznaczanych na realizację zadań.
Ustawodawca zwiększał zakres zadań wykonywanych przez powiaty, często nie
zabezpieczając odpowiedniej ilości środków finansowych na ten cel. W efekcie
dochody bieżące uzyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego w coraz
mniejszym stopniu pokrywają potrzeby dotyczące finansowania zadań bieżących
realizowanych przez te jednostki. Już w roku 2013 można założyć, że dochody te
nie zabezpieczą potrzeb w tym zakresie.
Ponadto samorządy o wyższych dochodach, do których zaliczyć można Powiat
Piaseczyński zostały zobowiązane do corocznego odprowadzania do budżetu
Państwa znacznych środków finansowych w postaci subwencji wyrównawczej tzw.
„janosikowego”, co powoduje kolejny znaczący wpływ na kondycję finansową
samorządów i jakość wykonywanych przez nich ustawowych zadań.
Aby nie dopuścić do dalszej degradacji finansów samorządowych w
proponowanym projekcie zmiany ustawy zakłada się zwiększenie procentowego
udziału gmin, powiatów oraz województw we wpływach z podatku PIT, po to aby
zapewnić utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz dalszy
rozwój wspólnoty samorządowej.

Uzasadnienie do stanowiska:
Po odprowadzeniu „janosikowego” Powiat Piaseczyński, staje się jednym z
powiatów, którego dochody znacząco się zmniejszają / w roku 2012 Powiat
odprowadzi z tego tytułu do budżetu państwa kwotę 37 mln. Zł/.
Zmiana przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
zwiększająca udziały powiatów w podatku PIT z 10,25% do 13,03% w przypadku
Powiatu Piaseczyńskiego spowodowałaby w 2013 roku dodatkowy wpływ środków
finansowych do budżetu Powiatu w wysokości ponad 19 mln. zł co daje szansę na
pełną realizację zadań ustawowych.

