
Uchwała Nr 473l.XXIXJ2014
Rady Powiatu w lubłlńcu
zdnią 24 września '2014 f•

. w sprawię poparcia dZiałańmaJącyth na cęłu7,:ahamowanie wypływu środków
finansowych wypracowanych w regionie dobu<łżetu centratnegoorazzwięk$zenie.

d9Chodów jedf'io$tek samorządu terytońalnego

Napcx:istawieart 12 pkt l1u$Ławy z dnia 5 ezen-voa199a r. o $amorządzie powiatowym
{~.Dz..U. z 201'3 r., poz. 595 zp6źn. zm.rRadaPowiatu w lublińcuutmwata. co następuje.:

§1

POpiera się działania mające na celu zahamowanie wypływu środł<ówfinansovvych
wypracowanych w regk.miedo bucJtetucentralnego .orazzwiększe.fliedoęhQd6wJednG$tek
sam<arządu tef)ltprialnęgo, w brzmieńiuokreślonyrn w załącZniku.do l.I~wały Nr XXXłl236114
Rady Gminy Kobi6r z dnia 24Hpea ~014 roRu•.$t~nowiące,'.zatąclnik d6ninie:j$z~YuchWały:;

Niniejszą uchw~ przekazlljesię wszystkim organom,sttlnowiącym gmin powiatów
WOjewództwa$łąski~o .or~:
- RtezydentoWi RP
- Mąrs.'tałkowi Sejmu RP
-Ma~ SenatuRP
-'Pte,zesowiRadY MiliistróW
- MinistrOWi. F-irlllns6w
-P6słOmiSenatofom zteraliu WojeWóditwaŚ1ą$kjego
-MarszałkoWi Województwa 'Śląskiego,

§3

Wy1<QnahieuchwclłYPQwierza si.ęPrzewodniczącemu Rady Powiatu w Lublińcu.

§.4

Uchwała wchodzi IN zycie z dniem podjęcja,
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ZałąCZlllkNr l du (JdiWfI!y Nr XXXl12361l4

~:Qmjn)'KQ.W6r

~dIHiq2 mBja.ZQ14i,

~.

FUn.1llf1lcntem fmal}.<;(JW)'mjoonQ'słeksamon:ądu t~}'1orla!!legQ(J.s:.t.)!lljd@hody ~pe) WiY,'lllijlfillWdę,!t)
.o~~diIją osamOdtial00kigtriiny lub pGwliltJJ. cł.;ą mot:łiwość'wY~~asję1.3lt1dlt*JI'\~;;"-r\<I$ci'l
iehwłAdl· . .

. N:ij$labitjksi.tałhUą.się fłlndamiinty;fin~irowe ~wmlówzieinskich. ,Ś&edniow ,tW.wi4tech tJeillskid\
d()~>, ~~lIe~zrilłt;UJ~51~'na,o~omle\)!t. 3$%~ł»dów~lllIn. gdy \Ii powimach ~icll wJęjl\ ok.
S1W• .)1 w ftl.i~tacb o.K.lIlio/.. o&ól~tio;~v.;Na~ ·grtlińy w~j:$kj~wypu=tJzaJł w~ zakresie powiał)'
ziemsrQc.&dY~wl:fchgmina@ ok. 4~" ••4;)<:hodów· Sł!ir.uwią .dq<lh~~~. (}~.eni~dt>c11ot1l\ml.własri)'llii~ą~~ .... , ....

.•~ ..:t~ówl opłat lokaln)'tllt,

.~ t mi\itlt1rudil,n~JJ~r.
.·'~.lłlfiliY 1I'lari:rl\'i7.;!), .t9I. tttCt~;l.P~nli.t,.

••~ i·kai;J#l»~rChJ.AW'feJló1<.tfJ.~IQn;'ttlwoo~ę.brrfoh· pr~;~clt
• ~lUodUódk&,I\~fiilii&Qw.ycłttr(ll1l.nYchon,rłlCbU!~hbMkowyqĄi i~,

W ~en{u tlStawy::d~mi wlas,n>'o,lisą$vtclet ~y\~'Wpłl"W3Ch z PQd~tlitu .~ ••• ~
l)$Qb·tiZ)'Cznycb(prr> oraz z~atki1~~ ·<ldn&(j\lP!"wll)'cb(CI~.l1~ły J$IDOl:2ąd\l,WPlT
W1'O$l.Ą łąiti'flię SM9% z: ~ mtdlłły~njn ~Y}!flCftą39;34%' powiatÓw I'O,lS%, Wóje\Wldtiw· ł i~%..
N:rt'OUl'~il,$t tą~t)·WWUj.s,t.w'ClT Wyri$i:n;8,(i%wtrul'gnlin~;;lo/~ rXrWia16wł.4-,~ ~ wujlWt'Ódl.tw
M,1m, ' . .

talii ·~posObI\lWys:pQ;l~Wecl1ł;~rt~wfi(l.til~~Odzlw.~~OI\14dnó$eL

z ~.t'ł~ ~\.Vi~lia W)'.~ klmi~~,~n ttmojó\\:jchi:i'śli ~OdzłQ·firiWcWl'lorJ.łłIWwc
w'~~~ci~;Ni8;t~W ·..r;iem~:~h.Pllnuląey ~wil$hu~fu10'Y $po~·re;fy$fi')'bU<:jidoCOOdówt,i,
wtÓU1Y.pOdiiałd«:~w sjl~czt\łlstWadók,olluj!łW sivzaP.QŚteM~vęm·btd~~~ ~~mi ~rt .
nł~ty~~ spm~'Ujący; \\'hld~ wl?blSCl1; JakWldail l;p('t>~Ji~~laW.prl}'Ch .pbWykj,
ił~~ . dOCli~w it~w()'\'Ych .pqdnłtrow. piłiślWQwylih u~ł~j)<tentl'lIMgu
Wrc4)'łt-ryb:u!:ji~łló~w "1ł1'Q6l1JdpqW~d;niQ:' .

•prr hl••"" 5f,ł"~tJI.d~bodów.

• CffQk~ 77~d~Qllliw%t •. o.tródłiłf

-VAT .•.lOO%d~hóM,yz.,teg.,trÓdm,

TCIlnłc$prawi~y"j<,twl)rz.ącY ..p(1Gl\l.ICie~wdy lbu~Ąe)~ $pi't~iw li:ilotlnyęh sf1Pł~ości podJ.iul
OOcliodów ~Je#jak~rbUlej zmienić.

Apelujemy dQSejmu i ł~~ą!lU~ Ilzwivk$~rtle U!lmł6wj:$.r •.wpQdatk.ą~hs~llPWlijCjCh!łodIDd;blJ(~hl
.~.i~\\i~ni~ Ó~eli ~'Yf.cj. nieehlttbnyeh projXllrojI.S_~ M SWwWW;;u,te 1>~rti4~
1.~~bącJidOl,'hO#Qw· patJStwI;l Jrowil'i~ł1.~yó)al(. nirjhliiiJtr6dła. ichwytWQml111t W tYfllZAkresl~R~
Cmin,y Kobiór ~parht tWtlłagja~tł:oWLU'itprQ;+:Św. {iiUni~i D~tera przewd7:lngil BUi'nustruł Gmin}'
Zdzi~ice.któ~o ..1$ncjl'łłJyl\lun~m~tliwi-enb: wypiyWllW)'pmtl9l1fąll)lch wclitttym i'1l$jQI)~śrI)(\K~\\:
do btld ••,du "ofr.'lt~iW.

Nie.mlli~wlI:tn)ij~sttet ud2laJj.s.t Wq~d3Ch·~dutucell~~o t~tukt. p.OOatk~YATl'~'\jmniej
'n.1fW7)\lmierekoni'pensUj;jGyin samorz..'jdQIll teryl(lrtalnym\V}~ltkil)a ZIIplot" .~ VAT;:; t)'wlv
nWizml/$ny~ inwestyq, ~fni1yc.h. p'QWialQ~c:h()r~w&J~WódiJUdt Katoda illWt:st>,~jo.~am~{)~~a j~!
opo~kO-\V\Ula .2J% \1••\ T-<)m,~p:I~lc;t Ul dl(ięki ~ym~mve.st}<t;;O#l jX)wstajl}MW(} dragi. (lCi~,mmlnje
śc.iek<iw. boisJml bale sportowe, centra .k\.illi.1Q' itd, t{).~~t:kJ111W~tyC:JOliJr.artjPł'Zlłd!,}W)'m p~~nQS,isję
ptt~iQm t5'·~itmi~~i*'aflCówt'.a$4esO 'regiol'luHym samym Pab~L Wedlug<:la.!lYcll~~lan;:llrtejlz~;r
:~cllWik:(lW'ej\\'KAI~v.'it'.tlClJ w .2QI~,ro.k1inainwei;t}'Cjej.s.I~· ....,,~I.ŚłąskiTnwydanO't)g(~::m 3,7rnillll-f.dll
:tł. M()tAAprz)'P~~, ;te..ąk.. 85QątJ» ~~Iych. \V tych Wydatk.a"b.~lano.wH~h!colir tiobud}.(iiu
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oent.~ VAT. Wiemy j'alt. wi~le.~~~ ~r. tokawe twmo.r~.ilalnymCf!,łyby
sr;UlIl('~~ne płeJ1i~. Wii!IDYj1tkWf~ powitttówzi~cbnick.D~ysta.~s~1kQwfund~y UE,
gdyż nieslat· itb na. 7:-t~.pieczc.,kwkłaQu ~gQ dQ ~:&QtGwal)t~pt'Oji:,k.tów. lStniejc obawa, .~
wnowym ~s,iefitmQWwania w łatach .2Q14~uGwie!u gminom jj)Qwi/ltQ~ gl'C1,i ~~Jti1lOŚć
wapllkowaniu Q.środli,l Uńljnę ~pm,vOdI,l clemoinCłśeizabezpicc~itt wkładu włtl$ilCgo. Takdal;j być.
nieltltlsi.. ... . . .
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