
STANOWISKO
VI PODKARPACKIEJ KONFERENCJI 
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

w sprawie stawki podatku VAT na 2004 r.

Uczestnicy VI Podkarpackiej Konferencji  Samorządów Terytorialnych /
reprezentujący 181 samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego/
zorganizowanej w dniach 3 – 4 czerwca 2004 r. w Solinie przez Podkarpackie
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

wnoszą o:

1. Zmianę  rozporządzenia  w  sprawie  stawki  podatku  VAT  na  usługi
budowlane dla umów zawartych przed 1 stycznia 2004 r.

Rozporządzenie godzi  w dobre obyczaje zawierania umów cywilno prawnych,
naruszając  prawa  nabyte  stron  tych  umów.  Powoduje  to  także  trudności
finansowe  w  budżetach  samorządów  na  2004  r.  oraz  zatory  płatnicze  
u wykonawców robót /głównie z zakresu infrastruktury komunalnej/.

2. Jednoznaczną  interpretację  przepisów  o  podatku  VAT  w  zakresie
wszystkich  działań  programu  SAPARD,  bez  względu  na  termin  ich
rozpoczęcia.

Solina, 4 czerwca 2004 r.

Przewodniczący VI PKST

Tomasz Oronowicz
Starosta Jarosławski

Otrzymują:

1. Minister Finansów.
2. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
3. Prezes ARiMR.
4. Wojewoda Podkarpacki.



STANOWISKO
VI PODKARPACKIEJ KONFERENCJI 
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

w sprawie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych

Uczestnicy VI Podkarpackiej Konferencji  Samorządów Terytorialnych /

reprezentujący 181 samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego/

zorganizowanej w dniach 3 – 4 czerwca 2004 r. w Solinie przez Podkarpackie

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

wnoszą o

 zwiększenie z 2% na 5% kosztów obsługi wynikających z realizacji ustawy  

o świadczeniach rodzinnych.
Wymagania  organizacyjne  /lokalowe,  sprzętowe  i  osobowe/  zapewniające

określony  w  przepisach  standard   realizacji  tych  usług,  stawia  samorządy  wobec

konieczności dopłacania do realizacji tego zadania – kosztem planowanych wydatków

inwestycyjnych.

Solina, 4 czerwca 2004 r.

    Przewodniczący VI PKST

     Tomasz Oronowicz
     Starosta Jarosławski

Otrzymują:

1. Minister Pomocy Społecznej.
2. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
3. Wojewoda Podkarpacki.



STANOWISKO
VI PODKARPACKIEJ KONFERENCJI 
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

w sprawie środków na aktualizację ewidencji gruntów i budynków

Uczestnicy VI Podkarpackiej Konferencji  Samorządów Terytorialnych /
reprezentujący 181 samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego/
zorganizowanej w dniach 3 – 4 czerwca 2004 r. w Solinie przez Podkarpackie
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

wnoszą o

wydatne zwiększenie środków finansowych dla powiatów z przeznaczeniem na
aktualizację  ewidencji  gruntów  i  budynków  –  państwowego  zasobu
prowadzonego przez samorządy powiatów.

Dokumentacja  ta  stanowi  podstawowy  instrument  polityki  podatkowej,
przestrzennej oraz inwestycyjnej samorządów terytorialnych a także podstawową bazę
dla systemu IACS dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie
płatności bezpośrednich. Zaległości w jej aktualizacji oraz informatyzacji sięgają od
kilku  do  kilkunastu  lat.  Możliwości  techniczno  –  organizacyjne  wykonawstwa
geodezyjnego w województwie podkarpackim umożliwiają nadrobienie tych zaległości
w krótkim czasie  przy  zabezpieczeniu  adekwatnego  finansowania  tych  niezbędnych
prac. 

Solina, 4 czerwca 2004 r.

    Przewodniczący VI PKST

     Tomasz Oronowicz
     Starosta Jarosławski

Otrzymują:

1. Wojewoda Podkarpacki.
2. Prezes ARiMR.



APEL
VI PODKARPACKIEJ KONFERENCJI 
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

w sprawie współpracy samorządów terytorialnych 
województwa podkarpackiego w zakresie turystyki

Uczestnicy VI Podkarpackiej Konferencji  Samorządów Terytorialnych /
reprezentujący 181 samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego/
zorganizowanej w dniach 3 – 4 czerwca 2004 r. w Solinie przez Podkarpackie
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

apelują o:

1. Zespolenie wysiłków podkarpackich samorządów w celu przygotowania
spójnej  oferty  turystycznej  regionu  podkarpackiego,  obejmującej
działalność  m.in.  biur  podróży,  hoteli,  gastronomii,  rzemiosła  
i stowarzyszeń działających na rzecz turystyki.

2. Koordynację  prac samorządów związanych z  opracowaniem projektów
oraz jednolitym oznakowaniem tras rowerowych na terenie województwa
podkarpackiego.

3. Weryfikację  i  profesjonalne  oznakowanie  /odnowienie  oznakowania/
szlaków turystycznych na terenie województwa podkarpackiego wspólnie
z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym przy wsparciu
finansowym podkarpackich samorządów.

Problematyka  powyższa  podejmowana  jest  indywidualnie  przez  wiele
podkarpackich  samorządów  na  obszarze  swoich  terytoriów.  Potrzebna  jest  pilna
koordynacja tych działań przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Solina, 4 czerwca 2004 r.

    Przewodniczący VI PKST

     Tomasz Oronowicz
     Starosta Jarosławski

Otrzymują:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego.
2. Zarząd Wojewódzki PTTK w Rzeszowie.
3. Przewodniczący zarządów samorządów terytorialnych w województwie

podkarpackim.



APEL
VI PODKARPACKIEJ KONFERENCJI 
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych

Uczestnicy VI Podkarpackiej Konferencji  Samorządów Terytorialnych /
reprezentujący 181 samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego/
zorganizowanej w dniach 3 – 4 czerwca 2004 r. w Solinie przez Podkarpackie
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

w 15-tą rocznicę pamiętnych wyborów 1989 r.
apelują o

przeprowadzenie pilnych prac legislacyjnych umożliwiających przeprowadzenie
przyszłych  wyborów  do  wszelkich  władz  przedstawicielskich  /europejskich,
państwowych i samorządowych/ w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Uczestnicy  konferencji  upatrują  w  takim  przeprowadzaniu  przyszłych
wyborów:

 uzdrowienia obyczajów politycznych,
 upodmiotowienia wyborców i wybieranych,
 przywrócenia postaw obywatelskich społeczeństwa,
 zwiększenia czynnego uczestnictwa obywateli w wyborach i referendach,
 przybliżenie ukształtowania się dwupartyjnego modelu sceny politycznej

w Polsce.

Solina, 4 czerwca 2004 r.

    Przewodniczący VI PKST

     Tomasz Oronowicz
     Starosta Jarosławski

Otrzymują:

1. Marszałek Sejmu RP.
2. Marszałek Senatu RP.
3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Parlamentarzyści z województwa podkarpackiego.



STANOWISKO
VI PODKARPACKIEJ KONFERENCJI 
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

w sprawie środków na budowę domów pomocy społecznej

Uczestnicy VI Podkarpackiej Konferencji  Samorządów Terytorialnych /

reprezentujący 181 samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego/

zorganizowanej w dniach 3 – 4 czerwca 2004 r. w Solinie przez  Podkarpackie

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

wnoszą o

pilną korektę kontraktu dla województwa podkarpackiego w zakresie środków

na budowę domów pomocy społecznej.

Wobec braku innych źródeł  finansowania samorządy powiatowe znalazły  się

w dramatycznej  sytuacji,  uniemożliwiającej  dokończenie  znacznie  zaawansowanych

inwestycji w tym ważnym /dla słabszych mieszkańców naszego województwa/ obszarze

działalności publicznej. 

Solina, 4 czerwca 2004 r.

    Przewodniczący VI PKST

     Tomasz Oronowicz
     Starosta Jarosławski

Otrzymują:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego.
2. Wojewoda Podkarpacki.



STANOWISKO
VI PODKARPACKIEJ KONFERENCJI 
SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

w sprawie nowelizacji w ustawach o samorządzie terytorialnym

Uczestnicy VI Podkarpackiej Konferencji  Samorządów Terytorialnych /

reprezentujący 181 samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego/

zorganizowanej w dniach 3 – 4 czerwca 2004 r. w Solinie przez  Podkarpackie

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

wnoszą o

dokonanie  zmian  w  ustawach  o  samorządzie  terytorialnym  /gmina,  powiat,

województwo/ w zakresie absolutorium dla władz wykonawczych uchwalanego

przez władze stanowiące.

Zmiany przepisów tych ustaw powinny zmierzać w tym kierunku,  aby

wyeliminować  pozamerytoryczne  możliwości  nieudzielenia  absolutorium,  nie

pozbawiając  równocześnie  organów  stanowiących  ich  funkcji  kontrolnych  

i oceniających.

Solina, 4 czerwca 2004 r.

    Przewodniczący VI PKST

     Tomasz Oronowicz
     Starosta Jarosławski

Otrzymują:

1. Marszałek Sejmu RP.
2. Marszałek Senatu RP.
3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wojewoda Podkarpacki.


