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Do druku nr 2667 

z.,~rii}Zfk 'Nojelvódzh~:r R.zeczypospolite.j Polskiej 

ZW/0714/218/14 

Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. 

SEKRETARL'\T SZEFA KS 

l.dz ................ 2l"'08:'"10i4""" 
Data wpływu .............................. .. 

Pan 
Lech Czapla 
Szef 
Kancelarii Sejmu 

W ślad za naszym pismem o nr lW/0714/215/14, dotycz•cvm 
przedłożenia opinii nt. poselskiego projektu ustawy (EK-02~1046/14)- o 
zmianie ustawy o dochodach Jednostek samorzi(du terytorialneao oraz 
ustawy o finansach publicznych, w załilczeniu dodatkowo pnekazujemv 
opinie otrzymane z województw: podkarpackiego i lubuskiego. 
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Uwagi woj. podkarpackiego do poselskiego projektu ustawy zmieniaj11cej 
ustawę o dochodach jednostek aamo~du terytorialnego 

1. Przedmiotowy projekt ustawy jest tożsamy z projektem przedstawionym przez 

Województwo Mazowieckie. 

2. Rozwiązania zawarte w projekcie zabezpiecza~ interesy województw 

dokonujących wpłat natomiast dla samorządów otrzymujących tzw. Janoslkowe" 

są niekorzystne, tj: 

- Kwoty subwencji według wskazanego w projekcie sposobu wyliczeń są dużo 

nitszew odniesieniu do obecnie obawi-zującej ustawy, pomimo zastosowania 

3 letniego okresu przejściowego, gdzie wprowadza się część korygującą 

subwencji ogólnej z budtetu państwa. 

Przedstawiony system przekazywania janosikowego w formie zaliczek 

rozliczanych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (raty nie byłyby 

równe) utrudni samorządom opracowanie harmonogramów realizacji budżetu. 

Brak stabilności dochodowej pozbawia również województwa uzyskania 

dodatkowych dochodów zwi~nych z zakładaniem lokat bankowych. 

3. Przedstawiony projekt nie uwzględnia zasady adekwatności (art.187 ust.1 

Konstytucji RP) służącej zapewnieniu samorządom odpowiedniego udziału 

w dochodach publicznych państwa stosownie do przypadających mu zadań. 

4. Nowe rozw~zania dotyczące finansowania j.s.t. powinny mieć charakter 

systemowy i nie powinny się ograniczać wyłącznie do korekty sposobu 

funkcjonowania mechanizm6w części regionalnej subwencji ogólnej dla 

województw. Nalety tet poddać głębokiej analizie system udziałów j.s.t. 

w podatkach CIT i PIT oraz funkcjonowanie mechanizmów pozostałych części 

subwencji. 

Nowe rozwiązania w tym zakresie powinny w większym stopniu zapewniać j.s.l 

stabilność finansowania przypadajłtcych do realizacji zadań. 
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Zielona Góra.~erpnia 2014 r. 

Pan 
Bogdah Clepielewski 
Dyraktor Biura 

c-) Zwl'zfr' Wojaw6dztw RP 

52~(' f'.e-uk 1~h~r." 
W odpowiedzi na e-mail~·11ipca 2014 roku dOtyczący przekazania Opinii do poselskiego 

projektu ustewy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach pubicznych 

informuję, iż ww. projekt opiniuję negatywnie, ponlewat przewiduje on zmniejszenie dochodów budtalU 
Województwa 


