FILAR VI TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

działanie
wsparcie samorządów poprzez wzrost
subwencji ogólnej w celu
zrekompensowania spadków dochodów
związanych pandemią COVID-19

propozycje rozwiązań
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm. ) dodaje się art. 26a w brzmieniu:
„Art. 26a.
1. W budżecie państwa na 2020 r. tworzy się rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem na
rekompensatę spadku dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych oraz podatku od
czynności cywilnoprawnych, w następstwie pandemii COVID-19.
2. Wysokość należnej rekompensaty dla poszczególnych gmin stanowi różnica między łącznym
planem dochodów budżetowych z tytułów, o których mowa w ust. 1, wg stanu na 18 marca 2020
r., a ich łącznym wykonaniem na koniec 2020 r.
3. Spadek dochodów, o których mowa w ust. 1 dla poszczególnych miesięcy roku oblicza się
poprzez różnicę między 1/12 ich rocznego planu a ich wykonaniem w danym miesiącu.
4. W trakcie 2020 r. rekompensata będzie wypłacana w częściach w wysokości obliczonej zgodnie
z ust. 3, w terminach do 10 sierpnia – za pierwsze 6 miesięcy; do 10 października – za okres od
lipca do września; do 10 stycznia – za okres od października do grudnia.
5. W przypadku gdy wypłacona dla jednostki samorządu terytorialnego rekompensata jest wyższa
od należnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji może zmniejszyć
o odpowiednią kwotę część subwencji ogólnej na kolejny rok budżetowy oraz potrąca z kolejnej
raty nienależnie otrzymaną kwotę, wynikającą ze zmniejszenia tej części subwencji.

zawieszenie wpłaty „janosika” przez
samorządy do końca roku 2023

wykreślenie sankcji z art. 242 i 243 ustawy
o finansach publicznych
(dotyczących uchwalania budżetów i
sprawozdań).

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 23 z późn. zm. ) dodaje się art. 32a w brzmieniu:
W okresie od kwietnia 2020 r. do grudnia 2023 r. zawiesza się dokonywanie wpłat do budżetu
państwa, o których mowa w art. 29 ust 1, art. 30 ust. 1 i art. 70a ust 1.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.
zm.) w art. 242 uofp wprowadza się następujące zmiany:
1) do ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:
"Brak możliwości uchwalenia budżetu nie dotyczy okresu od dnia 18 marca 2020 roku do dnia 31
grudnia 2023 roku."

2)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane
dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5, 7 i 8,
z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5 i 6.”.
3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały
przekazane w danym roku budżetowym.”.
4)

po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonane wydatki bieżące
mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę wydatków bieżących poniesionych
w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.
„6. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w celu
realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonane wydatki bieżące
mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę ujemnego odchylenia wykonanych
dochodów bieżących własnych od planowanych dochodów bieżących własnych w uchwalonym
budżecie.
w art. 243 uofp wprowadza się następujące zmiany:
1) do ust.1 dodaje się zdanie w brzmieniu:
"Brak możliwości uchwalenia budżetu nie dotyczy okresu od dnia 18 marca 2020 roku do dnia 31
grudnia 2023 roku."
2) w ust. 2 po pkt 3) dodaje się pkt 3a) i 3b) w brzmieniu:
„3a). W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w celu
realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla roku dla którego
wprowadzono powyższy stan, wymienione w pkt 1-2 dochody bieżące podlegają powiększeniu o
kwotę ujemnego odchylenia wykonanych dochodów bieżących własnych od planowanych
dochodów bieżących własnych w uchwalonym budżecie.”.
„3b). W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w celu
realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla roku dla którego
wprowadzono powyższy stan, wymienione w pkt 2-3 wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu
o kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych.”.

wprowadzenie rekompensaty wszędzie
tam, gdzie koszty gospodarowania
odpadami są wyższe niż maksymalny,
ustawowy poziom opłat (ewentualnie
apelujemy o podniesienie maksymalnych
stawek)

W ustawie z dnia 13.09.2016 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6k ust 2a-2b
dodaje się ust. 2 c w brzmieniu:
„2 c. Jeżeli przy zastosowaniu stawki maksymalnej koszty zagospodarowania odpadów
przekraczają dochody uzyskane z opłat z tego tytułu to różnica jest przekazywana do danej JST
przez Ministra właściwego ds. ochrony środowiska w równych miesięcznych ratach, zgodnie z art.
26b ustawy o finansach publicznych”.
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 23 z późn. zm. ) dodaje się art. 26b w brzmieniu:
„Art. 26a.
1. W budżecie państwa na 2020 r. tworzy się rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów przekraczających dochody uzyskane z opłat przy
zastosowaniu stawki maksymalnej w związku z art. 6k ust. 2 c ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
2. Wysokość należnej rekompensaty dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego
stanowi różnica między kosztem rocznym zagospodarowania odpadów a możliwymi do uzyskania
dochodami z opłat z tego tytułu przy zastosowaniu stawki maksymalnej.
3. Wartość rekompensaty, o której mowa w ust. 2 dla poszczególnych miesięcy roku oblicza się
poprzez różnicę między 1/12 ich rocznego planu a ich wykonaniem w danym miesiącu.
4. W trakcie 2020 r. rekompensata będzie wypłacana w częściach w wysokości obliczonej zgodnie
z ust. 3, w terminach do 10 sierpnia – za pierwsze 6 miesięcy; do 10 października – za okres od
lipca do września; do 10 stycznia – za okres od października do grudnia.
5. W przypadku gdy wypłacona dla jednostki samorządu terytorialnego rekompensata jest wyższa
od należnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji może zmniejszyć
o odpowiednią kwotę część subwencji ogólnej na kolejny rok budżetowy oraz potrąca z kolejnej
raty nienależnie otrzymaną kwotę, wynikającą ze zmniejszenia tej części subwencji.

