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Szanowni Państwo!

Zwracamy się  do Szanownych Pań i Panów posłów z prośbą, aby w procedowanej
ustawie druk sejmowy Nr382 i Nr 382A tzw. Tarcza 4:

„Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami
COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw”,

zostały dokonane poprawki umożliwiające Jednostkom Samorządu Terytorialnego
wszystkich szczebli skorzystanie z jej dobrodziejstwa, w celu likwidacji skutków znacznego
ubytku dochodów spowodowanych pandemią.

Proponowana przez Powiat Otwocki zmiana dotyczy art. 58 Projektu, gdzie w pkt. 7)
po art. 15ga dodaje się art. 15gb–15gg, a w szczególności proponowanego art. 15ge w
brzmieniu: (…).

„Art.15ge 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy w

rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, spadku obrotów

gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub istotnego wzrostu obciążenia

funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2, pracodawca może zawiesić

obowiązki:

1) tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

2) dokonywania odpisu podstawowego,

3) wypłaty świadczeń urlopowych

– o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907 oraz z 2020 r. poz. 278)”,
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który przy powyższym zapisie dotyczy głównie przedsiębiorstw a nie dotyczy  jednostek

sektora finansów publicznych tak rządowych  jak i samorządowych.”

Aby jednostki samorządu terytorialnego również mogły skorzystać z dobrodziejstwa

procedowanej ustawy zgłaszamy prośbę, aby w ust. 1 i 3 art. 15 ge, po słowach: „ (…) spadku

obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, (…)” wstawić  słowa: „oraz

zmniejszenia dochodów, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego”.

Jak na razie mimo wprowadzenia już trzech tarcz antykryzysowych, samorządy zostały

pozostawione samym sobie i żaden przepis nie wprowadza rekompensat utraconych

dochodów na skutek Covid-19, ani nie umożliwia nam zmniejszenia wydatków, które nie

łamiąc prawa moglibyśmy zaoszczędzić. Omawiane zawieszenie wydatków z Zakładowego

Funduszu Socjalnego daje już realne oszczędności dla samorządów.

Bardzo na to liczymy, a zapis ten w żaden sposób nie obciąża budżetu państwa.

Proponowane wprowadzenie poluzowania reguł wydatkowych jest jedynie doraźnym

ratunkiem dla samorządów, choć i tak nie przyczynia się do zrekompensowania utraconych

dochodów. Podobnie jak umożliwienie zadłużenia się samorządów do 80% nie poprawia

naszej sytuacji finansowej. Dług trzeba spłacić wcześniej czy później wraz z odsetkami, które

na pewno będą wyższe niż przed pandemią.

Taką pomocą dla samorządu na pewno nie jest też przedłużenie płatności za maj i

czerwiec do sierpnia wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą

subwencji ogólnej czyli tzw. „Janosikowego”.  Realną pomocą byłoby zniesienie wpłat

„Janosikowego” przynajmniej do końca 2020 roku, a w roku przyszłym zmniejszenie tej

wysokości do 50%.

Prosimy bardzo o zrozumienie trudnej sytuacji samorządów  i udzielenie nam realnej

pomocy przynajmniej poprzez taką legislację, z której będziemy mogli korzystać.

Z poważaniem

Starosta   Otwocki
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