
UCHWAŁA NR XLVIII/544/14
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych 
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. 
poz.594 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Przyjąć stanowisko w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu 
środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego o treści zawartej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać uchwałę wraz z załącznikiem Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi 
Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Województwa Śląskiego, Wojewodzie 
Śląskiemu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/544/14
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Fundamentem finansowym jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, gdyż to one 
decydują o samodzielności gminy, dają możliwość wykazania się zaradnością i gospodarnością ich 
władz.
Obecnie dochodami własnymi j.s.t. są m.in.:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych;

- dochody z majątku danej jednostki;

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz danej j.s.t.;

- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Udziały samorządu w PIT wynoszą łącznie 51,19% z tego udziały:

- gmin wynoszą 39,34%,

- powiatów 10,25%,

- województw 1,6%.

Natomiast łączny udział j.s.t. w CIT wynosi 22,86% w tym udziały:

- gmin 6,71%,

- powiatów 1,4%

- województw14,75%.

Należy podkreślić, że blisko 50% dochodów z PIT, ok. 77% dochodów z CIT oraz  100% 
dochodów z podatku VAT pozostaje w budżecie centralnym.

Taki sposób rozdysponowania środków finansowych godzi w ideę samorządności. Z powyższego 
zestawienia wynika konieczność zmian ustrojowych, jeśli chodzi o finanse samorządowe. 
Propozycją jest zmiana zapisów ustawy i podwyższenie wysokości wpływów z podatku PIT i CIT 
do budżetu lokalnego. Panujący od wielu lat centralny sposób redystrybucji dochodów, tj. wtórny 
podział dochodów społeczeństwa dokonujący się za pośrednictwem budżetu państwa, jest 
niewłaściwy.

Nie mniej ważny jest też udział j.s.t. w dochodach budżetu centralnego z tytułu podatku VAT. 
Każda inwestycja samorządowa jest opodatkowana 23% VAT-em, dzięki tym inwestycjom 
powstają nowe drogi, kanalizacja, boiska sportowe, sale gimnastyczne itd., co skutkuje tym, że 
podnosi się poziom życia mieszkańców naszego regionu i kraju. Wobec powyższego powinny 
powstać mechanizmy rekompensujące samorządom terytorialnym wydatki na zapłatę podatku VAT 
z tytułu realizowanych inwestycji gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.

Apelujemy do władz RP o zwiększenie udziałów j.s.t. w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa i odwrócenie opisanych wyżej niewłaściwych proporcji. Stoimy na stanowisku, że ośrodek 
redystrybucji dochodów państwa powinien być jak najbliżej źródła ich wytwarzania.
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