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            SGiPW/84/2020                                                                      Poznań, 29.04.2020 r.                                                           
 
 

Pan 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 

                                                             

Szanowny Panie Premierze  

 

     28 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej Sejmu RP pojawił się Rządowy projekt 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku                    

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.(druk nr 344). Dokument jest 

potwierdzeniem kolejnej nowelizacji działań związanych z walką z epidemią, która 

spowodowała utrudnienia w działaniach wszystkich sektorów. 

     W pełni uzasadnione zamrożenie gospodarki narodowej, powoduje także spore 

ograniczenia w dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsze dane 

dotyczące wpływów z podatków z okresu zastoju, nie napawają optymizmem, dlatego 

wszyscy realizujący zadania i inwestycje samorządowe, oczekują propozycji kolejnych 

mechanizmów wsparcia. 

     Aktualne propozycje przyjęte przez Parlament, wprowadziły już wiele rozwiązań, które 

uruchomiły niezbędne środki wspierające poszczególne sektory. Również samorządy 

lokalne zyskały ważne narzędzia wsparcia. Oczekujemy jednak przyjęcia odpowiednich 

rozwiązań prawnych, które bardziej wydatnie złagodzą negatywne działania ograniczeń 

gospodarczych. 

     23 kwietnia Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz nakreśliła zakres wsparcia, który 

będzie dedykowany samorządom lokalnym.  Przedstawicielka Rządu RP poinformowała, 

że planowane jest wprowadzenie możliwości osiągania nierównowagi strony bieżącej 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym złagodzeniu reguły 

fiskalnej w zakresie zadłużenia z tytułu faktycznego ubytku w dochodach podatkowych. 

Przewidziane zostały również wzrosty dochodów JST z tytułu m.in. udziału                        

w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa, czy też uzyskanie większej swobody           

w dysponowaniu „funduszem korkowym”.  

     Jako reprezentantów środowiska samorządowego, definiujących oczekiwania JST           

w pismach SGiPW/62/2020 oraz SGiPW/68/2020, cieszy nas bardzo, że przygotowania 

rozwiązań są w toku, jednak apelujemy o jak najszybsze ich wprowadzenie w życie. 

Pakiet pomocowy w naszej opinii powinien mieć charakter wsparcia na tyle szerokiego, 

aby pomógł JST utrzymać ich zdolności do realizacji zaplanowanych inwestycji, co będzie 

przekładać się m.in. na przyjmowanie zleceń przez polskie firmy. Zaplanowane przez 

Rząd RP umożliwienie zwiększania poziomu zadłużania, należy uznać za działanie 

słuszne. W opinii wielu samorządów lokalnych, należałoby również rozważyć zwiększenie 

subwencji, która pozwoli na sfinansowanie istotnych zadań realizowanych przez gminy       

i powiaty, zmniejszając tym samym zaangażowanie środków budżetowych z dochodów 

własnych.  

      Oczekując na kolejny projekt nowelizacji ww. ustawy, deklarujemy pełną wolę 

współpracy, wsparcia i w miarę potrzeby zaangażowania merytorycznego.      
                                               Z poważaniem 

 
                                                                                              Jacek Gursz  
 
                                                                                     Przewodniczący  SGiPW 
 

Do wiadomości: 
1. Minister Rozwoju Jadwida Emilewicz  

 


