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     System finansów publicznych, w szczególności dotyczący dochodów i wydatków JST, oparty jest na kruchym 

kompromisie i szczegółowych wyliczeniach, których zadaniem jest realizacja istotnych dla społeczności lokalnych 

funkcji. Każda propozycja zmian niesie za sobą obawę pogorszenia sytuacji finansowej gmin, powiatów                    

i województw, a tym samym pogorszenia standardów realizacji usług dla ludności. 

Obserwując propozycje środowisk politycznych, dotyczących m.in. sektora finansów publicznych, z niepokojem 

zauważamy, że pojawiły się realne propozycje, które mogą mieć istotny i negatywny wpływ na dochody JST. Do 

takich projektów należy propozycja zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 8 tyś. złotych.  

     Jak donoszą różne źródła, w przypadku podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł dochody 

samorządów zmniejszyłyby się o ok. 8,7 mld zł. Największy ubytek dochodów wśród jednostek samorządu 

terytorialnego odnotowałyby gminy - 6,6 mld zł, następnie powiaty - 1,8 mld zł oraz województwa - 0,3 mld zł. 

Działanie to spowoduje, że wiele samorządów nie będzie w stanie uchwalić swoich budżetów, a także będzie miało 

daleko idący problem z aplikowaniem o dotacje unijne. 

     Zarząd Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski stoi na stanowisku poszerzania wolności gospodarczej 

oraz tworzenia możliwie szerokiej przestrzeni swobody fiskalnej dla obywateli, szczególnie tych najmniej 

uposażonych. Jednakże wdrożenie w życie powyższych propozycji, bez przyjęcia efektywnego systemu 

rekompensat, spowoduje trudny do oszacowania kryzys finansów publicznych. Przykładem takiego 

nierozważnego działania były problemy JST w 2006 i 2007 roku, które spowodowane były zmianą w systemie 

podatku PIT, m.in. poprzez wprowadzenie dwustopniowej w miejsce trzystopniowej skali podatkowej oraz 

wprowadzenie ulgi prorodzinnej. 

 

Będąc wyrazicielem woli wielkopolskich samorządów lokalnych, apelujemy o formułowanie rozsądnych propozycji 

rozwiązań legislacyjnych, które nie byłyby implementowane bez szkody dla budżetów JST i stanowiły rozsądny 

asumpt do dyskusji nad reżimem finansów publicznych. Wyrażając powyższe stanowisko, popieramy inne 

inicjatywy JST oraz ich reprezentacji, które równie krytycznie oceniają pomysł zmian. 
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