APEL
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie wprowadzenia w „Polskim Ładzie” mechanizmów finansowych zapobiegających
marginalizacji jednostek samorządu terytorialnego w tym rządowym dokumencie
Na podstawie § 16 i § 34 Statutu Miasta Ełku, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIX.195.16 Rady
Miasta Ełku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku (Dz. Urz. Woj. WarmińskoMazurskiego z 2016 r. poz. 2515 i z 2018 r. poz. 3928) postanawia się , co następuje:
§ 1. 1. Rada Miasta Ełku apeluje do Rady Ministrów o wprowadzenie mechanizmów finansowych
zapobiegających marginalizacji jednostek samorządu terytorialnego.
2. Szczegółowe motywy zawiera uzasadnienie apelu.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do niezwłocznego przekazania niniejszego apelu
Prezesowi Rady Ministrów.
§ 3. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Załącznik do apelu Rady Miasta Ełku
z dnia 29 września 2021 r.
Uzasadnienie
Samorząd Ełku z najwyższą uwagą śledzi wszelkie inicjatywy rządowe. Zakładamy, że są one
nacechowane dobrymi intencjami i wolne od zaspokajania doraźnych celów politycznych. W tym
kontekście nasze szczególne zainteresowanie wzbudzają rozwiązania, mające bezpośredni wpływ na
sytuację ekonomiczną samorządów. Wyłącznie w tych kategoriach oceniamy też rządowy program,
proponowany pod nazwą „Polski Ład”.
Jego realizacja ma odbyć się kosztem samorządów i ich kondycji finansowej. Przedstawione założenia
programu „Polski Ład” dowodzą tego ewidentnie i dramatycznie. W ocenie samorządu Ełku „Polski Ład”,
o ile nie będzie zrównoważony odpowiednimi rekompensatami strat poniesionych przez samorządy,
prowadzi do rzeczywistego, nieuniknionego rozkładu samorządów i utraty przez nie zdolności realizowania
zadań, wynikających z ustaw i ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Z wyliczeń Związku Miast Polskich wynika, że w przypadku Ełku wprowadzenie „Polskiego Ładu”
w obecnej wersji, a więc i bez stosownych rekompensat utraconych dochodów, może skutkować ubytkiem
ponad 13 milionów złotych rocznie. Nie możemy się na to rozwiązanie zgodzić, gdyż oznaczałoby ono
upadłość samorządu ełckiego i brak zdolności do dalszego wykonywania obowiązków i zadań jemu
przynależnych.
Dlatego apelujemy do rządu o wprowadzenie do programu „Polski Ład” takich mechanizmów
finansowych, które zapobiegną rysującej się katastrofie. Jedna z form zapobieżenia marginalizacji
samorządów może być zdecydowanie większy ich udział w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych
lub podatku VAT. Z cała pewnością rozwiązania muszą dotyczyć wzrostu dochodów bieżących, albowiem
ewentualne subwencje na działania inwestycyjne nie spełnia swojej roli z uwagi na brak środków własnych
samorządów.
Liczymy na rozsądek i realna ocenę skutków wprowadzenia rozwiązań przewidzianych w propozycjach
programu „Polski Ład”.
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