Stanowisko Konwentu W6jt6w i Burmistrz6w Powiatu Plonskiego w sprawie zagro:ienia
podstaw finansowych funkcjQnowania jcdnostek samorzadu terytoriaInego z dn. 5 grudnia
2019r.

Do IS listopada w6jtowie i burmistrzowie przedloZyli Regionalnej lzbie Obrachunkowej oraz
swoim radom projekty budZet6w na 2020 rok. Po raz pierwszy w historii odrodzonego
samorzadu zrownoWlUenie bud2et6w naszych gorin wymagaIo od nas - w6jt6w i burmistrz6w
- tak wiele wysilku, m.in. podniesienia podatk6w i opla! lokalnych, ograoiczenia do

niezb¢nego poziomu wyda.tk6w na uslugi komunalne lub nieuwzgl¢nianie w projekcie
budZetu na przyszly rok c~Sci realizowanych doOjd zada6.
Potwierdzily

si~

niestety nasze obawy. Po raz pielWszy, z powodu decyzji na szczeblu

krajowym, musieliSmY zmierzyc si~ z bardzo powamym ubytkiem dochod6w z tytulu
podatk6w PIT i CIT, konsekwencjami finansowymi spowodowanymi podwy-zkl! pensji

nauczycieli i podniesieniem placy mioirnalnej (a takZe 2IlJ.ian.I} sposobu jej naliczania),
niedoszacowaniem subwencji:oswiatowej, wzrostem cen energii e1ektrycznej, a takZe oplat za
gospodarowanie odpadami.
Jestesmy peIni ohaw, Ze brak rekompensaty pomniejszonych dochod6w gmin
i wzrost koszt6w realizacji ustawowych dl. gorin zada6 wplynie negatywnie na poziom Zyci.

ich mieszkaDc6w.
Apelujemy do rzadu RP 0 podj~ie pilnych i zdecydowanych dzialan, kt6re ~ zmierzac do
zapewnienia rekompensaty utraconych przez gminy dochod6w oraz zapewnienia fr6det
zattwaZaj~ym tempie wydatk6w bud:ietowych naszych gmin i miast.
Prosimy tet 0 rozwaZenie przez rzad RP zrniany ustawy 0 dochodaCh jednostek samorzadu
terytoriaInego, tak by ta spelniala konstytucyj"'l zasad~ odpowiednioSci dochod6w do zadan

pokrycia rosD4Cych w

powierzonych samof"nldom.

I. Andrzej Pietrasik - Burmistrz Miasta P/o6ska
2. AJeksander Jaros/.wski - W 6jt Gminy P/o6sk

3. Marek Czerniakowski - W6jt Gminy Joniec
4. Bogdan Pietruszewski - W6jt Gminy B.boszewo
5.S1awornir Zalewski - W6jt Gminy Nowe Miasto

6. Beata PierSci6ska - W6jt Gminy Naruszewo
7. Adam Sobiecki - W6jt Gminy DzierzljZnia

8. Jerzy Ryziliski - W6jt Gminy Sochocin
9. Kamil Koprowski - W 6jt Gminy ZaJuski

10. Zbigniew Sadowski - W6jt Gminy RacillZ
II. Mariusz Godlewski - Burmistrz Miasta RacillZ

12. Marcin Gortat - W6jt Gminy Czerwi.6sk nad Wisl~

