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Rady Miasta Lędziny  

z dnia 23 lutego 2012 r. 

Stanowisko Rady Miasta Lędziny w sprawie: nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych 
zadań i sposobu ich finansowania. 

Wyrażamy zaniepokojenie sytuacją, w której Państwo nakłada na samorządy gminne kolejne zadania 
publiczne bez zapewnienia gminom, borykającym się z największymi problemami finansowymi, środków 
adekwatnych na realizację tych zadań. 

Dla przykładu ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która 
weszła w życie 1stycznia 2012 r. wprowadziła liczne, nowe zadania własne dla gminy, w tym obowiązek 
zatrudniania asystentów rodziny, ponoszenia częściowych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Żaden 
z przepisów tej ustawy nie wskazuje źródeł finansowania tego zadania. Regulacja ta powodować będzie znaczne 
obciążenie finansowe dla budżetu Miasta, co znajduje bezpośrednie przełożenie na obciążenie kosztami 
realizacji tych zadań jego mieszkańców oraz łamie konstytucyjną zasadę, iż w przypadku zmiany zadań 
i kompetencji, w ślad za tymi zmianami następują również konstytucyjnie zagwarantowane zmiany w podziale 
dochodów publicznych. Samorząd, aby mógł zwiększyć skuteczność, powinien otrzymywać pomoc państwa. 
Oczywistym wydaje się zatem przyjmowanie takich rozwiązań, aby samorządy gminne w ślad za nowymi 
zadaniami otrzymywały środki na ich realizację. 

Brak zatem zapewnienia ustawowo wyraźnie źródeł finansowania nowych zadań nakładanych na samorządy 
jest niezgodny z art. 167 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji RP, jak również z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, w świetle którego również przekazanie nowych zadań gminie w drodze ustawy oraz 
nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci 
zwiększenia dochdów własnych gminy lub subwencji. 

Konkludując należy stwierdzić, że nakładanie przez Państwo kolejnych zadań bez przekazywania dotacji dla 
gmin na realizację tych zadań może doprowadzić do tego, że samorządy nie będą w stanie realizować swoich 
obowiązków wynikających ze stosowanych przepisów. 


