
 
Uchwała Nr XL/268/2014 

Rady Gminy Tarnów Opolski 
z dnia  27 stycznia 2014  r. 

 
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego działań  Pana Dietera Przewdzinga, 
Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustanowienia „autonomii gospodarczej Śląska” 
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnuia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Rada Gminy Tarnów Opolski wyraża pozytywne stanowisko względem działań Pana Dietera 
Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie utworzenia „autonomii gospodarczej 
Śląska”. 
 

§ 2. 
 
Uzasadnienie stanowiska o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 
 
Uchwałę przedkłada się wszystkim organom stanowiącym gmin i powiatów województwa 
śląskiego i opolskiego,  Sejmiku Województwa Śląskiego, Przewodniczącemu Sejmiku 
Województwa Opolskiego, Marszałkowi Województwa Śląskiego, marszałkowi 
Województwa Opolskiego, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesowi Rady Ministrów. 
 

§ 4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tarnów Opolski. 
 

§ 5. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Rudolf Urban 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        Załącznik 
        do uchwały nr XL/268/2014 

Rady Gminy Tarnów Opolski 
z dnia 27 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 

Pan Dieter Przewdzing, Burmistrz Gminy Zdzieszowice, leżącej w województwie opolskim, 
podjął działania propagujące utworzenie „autonomii gospodarczej śląska”. 
 
Intencją Burmistrza Zdzieszowic jest wyodrębnienie gospodarcze regionów. Ma to na celu 
uniemożliwienie wypływu wypracowanych w danym regionie środków do budżetu 
centralnego. 
Propozycja jest zmiana zapisów ustawy i podwyższenie wysokości wpływów z podatku PIT i 
CIT do budżetów lokalnych. 
 
Wyżej opisane uregulowanie prawne jest tylko jednym z wielu przepisów negatywnych dla 
samorządów terytorialnych. Notorycznie gminom dokłada się realizacje nowych zadań, ale w 
ślad za tymi zadaniami nie idą dotacje. Gminy ze swoich środków dopłacają coraz więcej do 
nowych nakładanych na nie przez zapisy ustaw zadań. Przykładem niech będą zadania 
związane z utrzymaniem oświaty (dotacja pokrywa około 50% faktycznych wydatków), 
dodatki mieszkaniowe, obowiązek zapewnienia lokali socjalnych i komunalnych, opieka 
społeczna, której liczba podopiecznych stale wzrasta.  
 
Ostatnimi czasy dało się zaobserwować znaczne zubożenie społeczeństwa. Przykro jest 
patrzeć na emerytów i rencistów, którzy nie wykupują leków ze względu na brak pieniędzy na 
nie. Przykro jest patrzeć na dzieci, które przychodzą do szkoły bez śniadania. 
 
Najgorsze jednak w tym wszystkim jest to, że brak jest nadziei na przyszłość, nie widać 
żadnych perspektyw. Infrastruktura drogowa jest w coraz gorszym stanie, brak widoku na jej 
modernizację, służba zdrowia zadłużona, a samorządy, aby sprostać zapisom ustaw, zadłużają 
się sukcesywnie. 
W związku z opisaną sytuacją, samorządów nie stać nawet na wkład własny, niezbędny do 
pozyskiwania środków pozabudżetowych. Istnieje obawa, że spowoduje to bezczynność gmin 
przy aplikacjach w nowym okresie finansowania 2014-2020. Tak dalej być nie może. 
 
Jedyna szansa na poprawę warunków bytu wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny 
jest wzmiankowana na wstępie „autonomia gospodarcza Śląska”. 


