
-Projekt- 
Uchwała Nr XXIII/…/2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 września 2012 roku 

 
w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy                           

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Na podstawie  art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze późn. zm.) i § 13 ust. 4 pkt 2 Statutu Powiatu 
Wodzisławskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r., Nr 52, poz. 1129 z późn. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Popiera się obywatelski projekt ustawy Związku Miast Polskich o zmianie ustawy                             
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
 

§ 2 
  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego 
poprzez zobowiązanie go do przesłania uchwały: 

1) Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej, 
2) Przewodniczącym Rad Gmin i Powiatów, będących członkami Związku Gmin                        

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXIII/…/2012  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 września 2012 roku  

 
w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy                           

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.    
 
 

W dniu 23 sierpnia 2012 roku wpłynęło uchwała nr 323/XXIV/2012 Rady Miasta 
Rybnika z dnia 14 sierpnia 2012 w sprawie stanowiska dotyczącego projektu ustawy                         
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wraz z uzasadnieniem. 
 W dniu 5 lipca 2012 roku Marszałek Sejmu postanowiła o przyjęciu zawiadomienia                
o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przygotowanego przez Związek 
Miast Polskich. Projekt zakłada wzrost udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku 
dochodowym od osób fizycznych (gmin z 39,34% do 48,78%; powiatów z 10,25% do 
13,03%; województw z 1,60% do2,03%), a także wprowadzenie subwencji ekologicznej                       
i przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych samorządów. 
 Zmiany w prawie obowiązujące obecnie są niekorzystne dla jednostek samorządu 
terytorialnego i skutkujące z jednej strony zmniejszeniem dochodów własnych, a z drugiej 
strony nowymi zadaniami (bez zapewnienia źródeł finansowania), przy jednoczesnym 
zwiększaniu restrykcji w zakresie możliwości zadłużania się. Z tego względu obywatelski 
projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zasługuje 
na poparcie. 
 Komisja Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu                
28 sierpnia 2012 roku zapoznała się z ww. stanowiskiem i przygotowała projekt uchwały                      
w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 
 
 
       Przewodniczący Komisji Budżetu 
 
           /-/  Michał Lorek 


