
UCHWAŁA NR XXIV/161/13 

RADY GMINY PĘCŁAW 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobromierz dotyczącego podjęcia rozmów  

                  z samorządami oraz władzami państwa w kwestii powierzenia nowych zadań 

                  własnych gminom, wymagających zapewnienia koniecznych środków  

                  finansowych na ich realizację 

 

 

                                                     Na podstawie § 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  

Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Popiera się treść apelu stanowiącego załącznik  do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

urzędu gminy. 

  

 

 

 

 
                                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                             /-/ Aleksander Wojciechowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           



                                                                                                                                 Załącznik do 

                                                                                                            Uchwały Nr XXIV/161/13 

                                                                                                                     Rady Gminy Pęcław 

                                                                                                              z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

 

APEL 

Rady Gminy Dobromierz 

z dnia 6 września 2013 r. 

 

w sprawie podjęcia rozmów z samorządami oraz władzami państwa w kwestii 

powierzania nowych zadań własnych gminom, wymagających zapewnienia koniecznych 

środków finansowych na ich realizację 

 

Rada Gminy Dobromierz wyraża swoje zaniepokojenie związane ze zwiększaniem 

zakresu zadań własnych gmin o dotychczasowe zadania z zakresu administracji rządowej 

wymagające zapewnienia odpowiedniego źródła finansowania. Do zadań takich należą m. in. 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zmiany demograficzne zachodzące w środowisku wiejskim spowodują w najbliższej 

przyszłości, że gminy zostaną znacznie obciążone kosztami świadczonych usług 

opiekuńczych, które będą musiały być świadczone szczególnie na rzecz najstarszych 

mieszkańców wsi. Już dziś ok. 20% mieszkańców to ludzie starsi, z których wielu wymaga 

stałej opieki. Realizacja tego zadania powodować będzie znaczne obciążenia finansowe 

budżetu gmin, znajdujące bezpośrednie przełożenie na obciążenie kosztami realizacji zadań 

jego mieszkańców. 

W związku z tym, apelujemy do Związku Gmin Wiejskich RP o zajęcie stanowiska w 

kwestii obciążania budżetu gminy kolejnymi zadaniami bez wskazania źródeł finansowania 

tych zadań. 

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich samorządów, dla których temat ten stanowi 

istotny problem o wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie. 

            

 

                                                                                   

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady 

                                                                                                /-/ Danuta Świerk 

                                                                       


