
Uchwała Nr XLI/318/2013
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga Burmistrza Zdzieszowic

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 
594 i 645) oraz § 47 pkt 1 uchwały Nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 
2013r. w sprawie Statutu Gminy Zdzieszowice (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2013r.,poz.948) Rada Miejska w 
Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze dobro Gminy Zdzieszowice i je j mieszkańców udziela się poparcia dla działań pana 
Dietera Przewdzinga -  Burmistrza Zdzieszowic, których celem jest uniemożliwienie wypływu 
wypracowanych w danym regionie środków do budżetu centralnego w dotychczasowej wysokości. 
Popieramy działania Burmistrza, których celem jest zwiększenie udziału gmin w podatku dochodowym PIT 
do 50% i podatku CIT do 26%, udział w podatku VAT i wpływach z akcyzy w wysokości co najmniej 15% . 
Ustawy nakładają na gminy obowiązek wykonywania coraz to nowych wielu zadań nie zwiększając 
środków finansowych na ich realizację. Przykładem mogą być zadania związane z utrzymaniem oświaty, 
gdzie przyznana subwencja pokrywa zaledwie 50% faktycznie ponoszonych wydatków, pomoc społeczna, 
obowiązek zapewnienia lokali komunalnych, socjalnych, dodatki mieszkaniowe to kolejne zadania prawie w 
całości finansowane z budżetów gmin.
Zbyt niska jest dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (rejestracji 
stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych). 
Przekazywana dotacja pokrywa zaledwie 50% wydatkowanych na ten cel środków finansowych.
Zgodnie z art.49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz.526 z późn.zm.) Gminy powinny otrzymywać dotacje celowe w wysokości 
zapewniającej realizację tych zadań.
Konieczność realizacji nakładanych w drodze ustaw zadań na Gminy powoduje, iż gminy nie posiadają 
środków na realizację zadań związanych z modernizacją dróg, służbą zdrowia. Brak środków finansowych i 
brak możliwości dalszego zadłużania się powoduje iż gminy nie stać na zapewnienie wkładu własnego przy 
występowaniu o środki pozabudżetowe z funduszy europejskich na lata 2014 -  2020.
Jedyną więc szansą na poprawę warunków bytu mieszkańców jest zmiana regulacji prawnych dotyczących 
sposobu finansowania zadań własnych, zleconych i powierzonych realizowanych przez gminy -  zapewnienie 
gminom wystarczających instrumentów finansowych, w szczególności poprzez ich decentralizację 
finansową.

§ 2.Uchwałę należy przekazać: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, 
Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Posłom i Senatorom Ziemi Opolskiej, Wojewodzie Opolskiemu, 
Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego i Województwa Śląskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Monika Wąsik-Kudla


