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na
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iż bezpośrednio uderzy to w Mikro i Małych przedsiębiorców
z miasta Dębica, a przede wszystkim w klientów tych firm – co
w dłuższej perspektywie spowoduje ich utratę. Nie jest to jedyna
podwyżka, która dotyczy tych przedsiębiorców. W wyniku Waszych
decyzji, a także decyzji spółek miejskich podniesiono opłaty
za wywóz śmieci, wodę i ścieki oraz energię cieplną .
Obserwując powyższe poczynania oraz słysząc o planach
rządzących miastem widać, że nie mają większego pojęcia
o ekonomii i prawach funkcjonowania rynku.
Ciągłe podnoszenie podatku przekłada się na ustawiczne
dobijanie naszych rodzimych przedsiębiorstw. Wystarczy wysiąść
z samochodu i przespacerować się w dzień powszedni po naszym
Rynku - pooglądać puste witryny sklepowe oraz nielicznych
przechodniów. Z roku na rok coraz więcej firm jest likwidowanych,
a nowopowstające na ich miejsce nie są w stanie się utrzymać.
Wiemy, że budżet miasta ma problemy, ale takie
postępowanie w dłuższym okresie spowoduje jedynie spadek
przychodów z tytułu podatku od nieruchomości opłacanych przez

małe i mikro przedsiębiorstwa, które nie będąc w stanie utrzymać się na rynku splajtują
z powodu zbyt dużych obciążeń. Jak Państwu zapewne wiadomo – to mikro, małe oraz średnie
przedsiębiorstwa generują najwięcej przychodów do budżetu.
W związku z powyższym wysuwamy propozycję rewitalizacji rynku dębickiego, a co za
tym idzie ustanowienie „strefy zero”, gdzie zniesiony zostanie podatek od nieruchomości,
z wyłączeniem wszelakich instytucji finansowych.
Nie zapominajcie Państwo, że pomagając drobnym przedsiębiorstwom, w dłuższej
perspektywie uzyskacie przychód z tytułu podatku dochodowego. Zniesienie podatku
w obrębie ścisłego rynku przełoży się na spadek obciążeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, pozwoli utrzymać ceny ,utrzymać miejsca pracy oraz stworzyć
nowe. Takie postępowanie w dłuższym okresie czasu przyczyni się do wzrostu dochodu
przedsiębiorców, a co za tym idzie zwiększenia wpływu z tytułu podatków. Finalnie
skorzystają na tym przedsiębiorcy, zatrudnieni mieszkańcy oraz Miasto.
Pragniemy zaznaczyć, że to nie Galeria Dębicka oraz Centrum Handlowe Raj, tylko
Rynek powinien stanowić wizytówkę Dębicy, o którego aktywizację muszą zabiegać włodarze
– wzorem innych miast. Rynek – tak jak dawniej – powinien być miejscem, gdzie mieszkańcy
przyjdą zrobić zakupy, załatwić swoje bieżące sprawy, z przyjemnością skorzystać z usług
lokalnej gastronomii, słowem – spędzać czas. Powinno się dążyć do utrzymania życia
gospodarczo – kulturalnego w centrum Miasta. Doskonałym pomysłem jest „Jarmark
Staroci” w każdą drugą sobotę miesiąca. Według nas jest to przysłowiowy „Strzał
w Dziesiątkę”.
Kolejną
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Urzędu

Miasta

powinno

być

zróżnicowanie

podatku

od

nieruchomości. Jesteśmy zdania, że wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe, czyli zajmujące
powierzchnie powyżej 500 metrów kwadratowych, prowadzące działalność handlową,
powinny opłacać większy podatek od nieruchomości, gdyż jest to ich jedyne świadczenie na
rzecz miasta. To właśnie te sklepy drenują rynek dębicki z pieniędzy i transferują gotówkę na
zewnątrz, powodując zubożenie naszego społeczeństwa, a Władze Miasta lekką ręką z tego
obowiązku jeszcze niektórych zwalniają. Zróżnicowanie podatku przyczyni się to do
zwiększenia wpływów z tyt. podatku od nieruchomości, oraz zwiększy konkurencyjność mikro
i małych przedsiębiorstw dębickich. Proszę nie zapominać, że to oni przez lata przyczyniali
się do rozwoju i świetności Miasta Dębica.
Pragniemy zaznaczyć, biorąc pod uwagę podwyżki z dwóch ostatnich lat ciężko
zauważyć, czemu mają one służyć. W mieście jest brudno, zieleńce są zaniedbane, można by
długo wymieniać… Z drugiej zaś strony mamy przejawy „rozpasania” władzy. Lokalna prasa
regularnie informuje mieszkańców o wygórowanych, wręcz „prezydenckich” pensjach
burmistrza, wice burmistrzów, prezesów i wice prezesów spółek miejskich, oraz osób

zasiadających w radach nadzorczych funkcjonujących przy tych spółkach. To tam Miasto
powinno szukać oszczędności. Poza tym stare mądre przysłowie mówi „wypij piwo, które sam
nawarzyłeś”. Mieszkańcy i przedsiębiorstwa nie powinni odpowiadać za długi miasta,
powstałe na skutek nieudolnego zarządzania, spowodowanego brakiem umiejętnego
gospodarowania, wiedzy z podstaw zarządzania, a także kolesiostwem, nepotyzmem oraz
usilnymi próbami utrzymywania się przy władzy.
Proszę mieć świadomość, iż w nadchodzących wyborach w 2015 r. mieszkańcy miasta
nie zapomną o osobach odpowiedzialnych za doprowadzenia Miasta Dębica do obecnego
stanu.
W imieniu Zarządu i członków naszego stowarzyszenia prosimy o pisemną dopowiedź
związaną z Waszą decyzją oraz jej uzasadnienie.
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