
Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z dnia 26 marca 2020 roku 

w sprawie potrzeby podjęcia działań organizacyjno – finansowych wspierających JST 

 w następstwach wywołanych przez epidemię 

 

W następstwie ograniczeń wynikających z zagrożeń epidemicznych w naszym kraju, przedstawiciele 

samorządu lokalnego dostrzegają potrzebę wsparcia organizacyjno – finansowego dla swoich działań. 

Wstrzymanie różnych procesów gospodarczych spowoduje w najbliższej przyszłości ograniczenia 

budżetowe gmin i powiatów, na których wciąż spoczywają liczne zobowiązania. Oprócz działań 

bieżących i inwestycji, mamy powinności finansowe jak raty i odsetki od kredytów jak i wykup 

obligacji, ze zwrotu których nikt nas nie zwolnił. Ponadto reżim wskaźnikowy wynikający z ustawy o 

finansach publicznych ogranicza, a czasami uniemożliwia dowolne zmiany w harmonogramie spłaty 

zadłużenia.  

Podstawą konstrukcji budżetów gmin i powiatów są dochody z podatku PIT i CIT, które ze względów 

oczywistych będą niższe. Jednocześnie JST są adresatami licznych próśb o wstrzymanie lub 

ograniczenie opłat lokalnych i czynszów płynących od przedsiębiorców i innych najemców. Przystanie 

na dramatyczne apele odbije się również niekorzystnie na lokalnych zasobach samorządowych.  

Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania, wzywamy do uwzględnienia następujących postulatów w 

działaniach legislacyjnych:         

• Rekompensata  utraty dochodów z tytułu umorzeń  podatków i opłat  lokalnych, czy z tytułu  

zwolnienia  z  należności  dotyczących umów  dzierżawy  gminnych nieruchomości 

dokonanych  z uwagi  na epidemię;  

• Utrzymanie wpływów z PIT i CIT choćby na poziomie prognozowanym - wg pierwotnych 

zawiadomień; 

• Utrzymanie subwencji oświatowej na poziomie wynikającym ze wstępnych informacji, ulga w 

składce ZUS w sektorze oświaty za okres zamknięcia placówek; 

• Wyłączenie udzielonych ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy ponieśli 

straty w wyniku epidemii (np. branża hotelowa, gastronomiczna, częściowo handlowa) z 

mechanizmu "konsekwencji udzielonych ulg" przy konstruowaniu subwencji ogólnej; 

• VAT od inwestycji samorządowych wykonanych i rozliczanych w tym roku mógłby "wrócić" 

do gmin w postaci funduszu rozwojowego. Niestety - niższe wpływy stawiają pod znakiem 

zapytania realizację części inwestycji zaplanowanych na ten rok; 

• Nie podejmowanie - w ramach rządowego pakietu antykryzysowego - działań mogących 

przynieść straty finansowe samorządom i podmiotom zależnym - w tym dotyczących np. 

dostaw i cen wody i ścieków oraz usług o charakterze komunalnym; 

• Podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zwiększenia produkcji i sprzedaży 

materiałów dezynfekcyjnych i ochrony osobistej - mamy w kraju wielu producentów, szwalni 

itd., których wyroby mogłyby wejść na rynek i przełożyć się na spadek obserwowanych cen. 

Pozwoli to na oszczędność publicznych pieniędzy samorządów i SPZOZ; 

• Uproszczenia procedur związanych z przekazywaniem środków na realizację programów 

unijnych – dotyczy zarówno  zaliczek jak i  rozliczeń; 

• Przewidzenie możliwości wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

unijnych; 

• Uwzględnienie rekompensaty strat związanych z ograniczeniem liczby pasażerów w 

komunikacji publicznej; 



• Wprowadzenie zmiany w przepisach w kierunku uelastycznienia czasu pracy w przypadku 

zagrożenia możliwości realizacji zadań zabezpieczających realizację zbiorowych potrzeb 

mieszkańców (czas pracy kierowców – limit nadgodzin, obowiązkowe przerwy); 

• Wyposażenie jednostek OSP  w sprzęt ochronny (wysokie koszty, brak dostępności); 

• Zapewnienie sprzętu  ochrony osobistej i środków higieny pracownikom zatrudnionym w 

stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków (brak dostępności); 

• Zwiększenie środków na realizację usług  opiekuńczych w OPS oraz na pomoc okresową, 

zabezpieczenie środków ochrony osobistej; 

• Uproszczenie procedur administracyjnych, m.in. w kierunku ograniczenia konieczności 

kontaktu bezpośredniego (np. w OPS wprowadzenie skróconej formy wywiadu 

środowiskowego); 

• W przypadku ograniczeń w realizacji zadań przez administrację przywracanie terminów 

załatwiania spraw bez konieczności składania wniosków; 

• Wprowadzenie możliwości (w przypadku ich braku np. w statucie) podejmowania decyzji 

przez ciała przedstawicielskie  (np. radę Gminy) w formie korespondencyjnej (np. przy użyciu 

poczty elektronicznej) bez konieczności organizowania spotkań; 

• Rozszerzenie upoważnień dla wójta, burmistrza , prezydenta w sprawie przesunięć środków 

w budżecie na potrzeby związane z walką z epidemią; 

• Propozycja zawieszenia stosowania przepisów art. 242 i 243 ustawy o finansach 

publicznych. Jednakże należy wprowadzić warunki, które poszczególne jednostki powinny 

spełnić, aby mogły skorzystać z tego rozwiązania: 

              - rzeczywiste zmniejszenie dochodów własnych, 

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi osiągnie poziom, który       

spowoduje, że nie zostaną zachowane relacje, o których mowa w art. 242 i 243 uofp. 

 - powiązanie z obiektywnymi wskaźnikami, np. prawo do stosowania wyłączeń otrzyma 

gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie 

(wskaźnik G) zmniejszy się do określonego poziomu wskaźnika dochodów podatkowych dla 

wszystkich gmin (wskaźnikiem Gg) za rok 2019. Zmiany nie powinny prowadzić do 

niekontrolowanego zadłużania się gmin, ale np. umożliwić, przejściowo, sfinansowanie 

deficytów bieżących ze środków zaplanowanych w budżetach na zadania inwestycyjne. 
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