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INTERPELACJA  

W sprawie budżetu miasta Skierniewice     

     Na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu dochody samorządów spadną o 13,6 mld zł rocznie. 

Pierwotnie rząd szacował, że będzie to 10–11 mld zł. Ten ubytek w dochodach, to głównie efekt 

podwyższenia do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, która powoduje mniejsze wpływy z PIT, będące 

najważniejszym źródłem dochodów dla samorządów. 

W zamian, rząd zapowiada zrekompensowanie strat samorządom poprzez wprowadzenie m.in. nowej 

subwencji na cele inwestycyjne. Związek Miast Polskich alarmuje, że przesłany samorządowcom              

1-go września do zaopiniowania projekt legislacyjny o „wsparciu” JST w związku z programem Polski Ład, 

który dramatycznie drenuje budżety miejskie, nie zawiera systemowego wsparcia i rekompensaty 

adekwatnej do utraconych dochodów. ZMP podkreśla, że razem ze zmianami w podatku PIT                         

w ubiegłych latach (2019 i 2020) społeczności lokalne i regionalne stracą do roku 2031 łącznie                     

w dochodach bieżących aż 206 mld zł. Tymczasem rząd proponuje wsparcie+ w wysokości łącznie 48 mld 

zł do roku 2031. Ma być ono dzielone według specjalnych kryteriów, które spowodują, że trafi ono nie do 

tych, którzy poniosą największe straty. 

Można się, więc spodziewać, że gminne samorządy, aby dopinać budżety będą zmuszone podnosić 

lokalne podatki czy ograniczać usługi społeczne. 

Według kalkulatora uruchomionego przez Związek Miast Polskich i Unię Metropolii Polskich 

(natwojkoszt.pl) Skierniewice – miasto na prawach powiatu tracić będzie 22 259 785 zł rocznie. Szacunek 

opiera się na średnim ubytku w PIT, podanym przez Ministerstwo Finansów i odnosi się do  



planowanej na 2021 r. kwoty udziałów w PIT, podanej wszystkim JST przez Ministra Finansów do 

planowania budżetu na rok 2021.  

Z kolei zamieszczony na stronie rządowej podatki.gov.pl Kalkulator samorządowy – Polski Ład podaje, że 

„JST SKIERNIEWICE szacowała wpływy z PIT i CIT na 2022 r. przed ogłoszeniem Polskiego Ładu na kwotę 

7,9 mln zł. Dochody JST SKIERNIEWICE po wprowadzaniu Polskiego Ładu są szacowane na 10,1 mln zł. 

Oznacza to, że w 2022 r. dochody SKIERNIEWICE będą wyższe od planowanych przed wprowadzeniem 

Polskiego Ładu o 27,91 proc.”  

W związku z tymi niepokojącymi informacji oraz tak dużymi rozbieżnościami w kalkulacjach wpływów 

budżetowych zwracam/zwracamy się do Pana Prezydenta z interpelacją o podanie szacowanych przez 

nasze miejskie służby finansowe rocznych utraconych (a może większych) wpływów miasta 

SKIERNIEWICE, które będą skutkiem wprowadzenia Polskiego Ładu. 

• Jeśli szykuje się utrata wpływów, to, jakie cięcia budżetowe miasto zamierza wprowadzić?  

• Czy planowane są podwyżki podatków i opłat lokalnych w naszym mieście? 

• Do jakiego poziomu może spaść wielkość utraty środków finansowych przy opracowywaniu 

budżetu miasta Skierniewice na przyszły 2022 rok.   
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