
                                             UCHWAŁA NR XL/798/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 29 listopada 2013 r. 

 

w sprawie stanowiska wobec przyjętych przez Sejm RP zmian  
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

 
Na podstawie art. 18 pkt 6 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa /Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm./ w związku z art. 9 ust. 5 
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 r. /Dz. U. z 
1994 r., Nr 124 poz 607 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 wyraża stanowczy protest wobec 

przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmian ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego. 

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 XL/798/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 29 listopada 2013 r. 
Stanowisko 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 29 listopada 2013 r. 

w sprawie przyjęcia przez Sejm RP zmian w ustawie o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża stanowczy protest wobec 

przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 listopada 2013 roku zmian 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sprzeciw Sejmiku budzi 

zarówno przyjęty mechanizm udzielenia ulgi w zobowiązaniach Województwa 

Mazowieckiego w stosunku do budżetu państwa kosztem budżetów innych 

województw jak i tryb prowadzenia prac nad zmianami mającymi wejść w życie od 

roku 2014. 

W projekcie zmian, dopiero w trakcie drugiego czytania zgłoszona została 

poprawka ograniczająca wpłaty do budżetu państwa najbogatszych  województw.  

Konsekwencją poprawki będzie uszczuplenie w 2014 r. dochodów wszystkich 

województw o łączną kwotę 246,5 mln zł, w tym dochodów budżetu Województwa 

Podkarpackiego o 34 mln zł. Kwota dochodów budżetu Województwa 

Podkarpackiego z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej wynosić będzie po 

zmianie ustawy 92 mln zł, zamiast 126 mln. 

Zgodnie z art. 167 Konstytucji RP każda zmiana dochodów własnych 

i subwencji ogólnej winna być przedmiotem dogłębnej analizy, celem zapewnienia by 

dochody te były odpowiednie w stosunku do nałożonych na województwa zadań. 

Nowelizacja ustawy narusza także zasadę demokratycznego państwa 

prawnego określoną w art. 2 Konstytucji RP, zwłaszcza w zakresie właściwego 

vacatio legis, a także zaufania do organów państwa, bowiem tego rodzaju zmiany 

powinny w przypadku procedury budżetowej wchodzić w życie przed jej wszczęciem. 

Projekt zmian ustawy w tym zakresie winien być przedmiotem obrad Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu oraz konsultacji z jednostkami samorządu 

terytorialnego. Taki wymóg w sposób kategoryczny stawia ustawa regulująca 

funkcjonowanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 



Sejmik Województwa Podkarpackiego protestuje przeciwko łamaniu przez 

posłów Konstytucji i innych ustaw, którego efektem jest uszczuplenie dochodów 

większości województw. 

W przypadku wejścia w życie przyjętych rozwiązań konieczne będzie 

dokonanie zmian w już opracowanych przez zarządy wszystkich województw 

projektach budżetów oraz projektach wieloletnich prognoz finansowych. Projekty te 

były opracowane w oparciu o zawiadomienia Ministra Finansów o kwotach 

wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok. Zmiany polegać będą na 

bilansowaniu nieplanowanego deficytu powstałego na skutek zmian ustawowych. 

Aby zrównoważyć budżety, województwa będą musiały drastycznie obniżyć 

zaplanowane wydatki lub zaciągnąć dodatkowe nieplanowane dotąd kosztowne 

kredyty. Na to wszystko nakłada się wejście w życie, nowego bardziej 

rygorystycznego sposobu obliczania wskaźników zadłużenia oraz rozpoczęcie nowej 

perspektywy finansowej UE. Takie zmiany w budżetach, które powinny być obecnie 

przygotowywane do absorpcji środków UE odbiją się bardzo niekorzystnie na 

możliwości wykorzystania pojawiających się nowych szans dla rozwoju regionów. 

Wobec szkód jakie powoduje przyjęte przez Sejm rozwiązanie wydaje się 

niezbędnym przejęcie ciężaru skutków udzielenia ulg dla Województwa 

Mazowieckiego przez budżet państwa, tak aby nie uszczuplać i tak nie 

wystarczających dochodów  województw.  
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