
                                          UCHWAŁA NR XXXVIII/759/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 23 września 2013 r. 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska wobec wejścia w życie od roku 2014 nowego 
sposobu ustalania wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) art. 121 pkt 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. 
Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
 uchwala, co następuje:  

 

§ 1  
1. Sejmik Województwa Podkarpackiego apeluje o przeniesienie terminu 

zastosowania po raz pierwszy, zapisanego w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych, indywidualnego wskaźnika zadłużenia zastępującego 
dotychczasowe limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego z roku 
2014 na rok 2021. 

2. Szczegółowe motywy stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
zawiera załącznik do uchwały. 

§ 2 
Uchwała podlega przekazaniu Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, 
Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów RP, Ministrowi Finansów, 
Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Przewodniczącemu 
Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz 
Parlamentarzystom z Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Uchwały NR XXXVIII/759/13 

Sejmiku Województwa podkarpackiego 
z dnia 23 września 2013 r. 

 
 

Stanowisko 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 23 września 2013 r. 
wobec wejścia w życie od roku 2014 nowego sposobu ustalania wskaźnika 

zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego 
 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego apeluje o przeniesienie terminu 

zastosowania po raz pierwszy, zapisanego w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), indywidualnego wskaźnika 

zadłużenia zastępującego dotychczasowe limity zadłużenia jednostek samorządu 

terytorialnego z roku 2014 na rok 2021. 

Rok 2014 jest rokiem rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014 – 2020, dzięki której JST mogą podejmować nowe 

inicjatywy w oparciu o finansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Województwo 

Podkarpackie realizuje przedsięwzięcia z wykorzystaniem tych środków, w tym 

infrastrukturalne, bez których to przedsięwzięć nastąpi spowolnienie tempa rozwoju 

naszego regionu. Stosowanie nowego sposobu ustalania wskaźnika zadłużenia 

zapisanego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, począwszy od 2014 r., 

spowoduje zmniejszenie zdolności pożyczkowych samorządów a w konsekwencji 

brak możliwości realizacji wielu niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz niepełne 

wykorzystanie dostępnych środków europejskich, z powodu niezabezpieczenia 

wkładu własnego. Ponadto trwa okres spowolnienia gospodarczego skutkującego dla 

budżetów JST spadającymi dochodami.  

W sytuacji zmniejszających się dochodów bieżących z tytułu udziałów 

Województwa w podatkach dochodowych (CIT i PIT) oraz z tytułu subwencji ogólnej, 

a także przekazywania przez administrację rządową Samorządowi Województwa 

nowych zadań bez zapewnienia ich pełnego finansowania, zagrożona staje się 

zarówno realizacja zadań inwestycyjnych jak i wykonywanie bieżących zadań.  



W przypadku gdy Samorząd Województwa nie będzie podejmował nowych 

inicjatyw prorozwojowych lub ograniczy inicjatywy już rozpoczęte, w tym finansowane 

z programów specjalnie dedykowanych dla województw wschodniej Polski, poziom 

życia mieszkańców oraz możliwości rozwoju gospodarczego naszego regionu ulegną 

drastycznemu obniżeniu, co w konsekwencji pogłębi dysproporcje rozwojowe 

regionów Polski oraz UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


