
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Szweda 

na 10. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 maja 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana z prośbą o pochylenie się nad kwestią dotyczącą możliwości złagodzenia art. 243 

ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. 

W 2020 r. wpływy z tytułu dochodów bieżących uległy zmniejszeniu zarówno w stosunku do roku ubie-

głego, jak i planów – odnotowano mniejsze wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fi-

zycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, mniejsze dochody z opłaty uzdrowiskowej, 

miejscowej, umorzenia (podatek od nieruchomości, czynsze itp.). Trudny do oszacowania jest wpływ pande-

mii na wielkość dochodów bieżących na przyszły rok. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych 

opisuje zdolność jednostki samorządu terytorialnego do obsługi zadłużenia – zdolność ta jest zależna przede 

wszystkim od różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach ubiegłych. 

Mniejsze dochody bieżące w roku 2020 spowodują, iż nadwyżki operacyjne w prawie wszystkich jednost-

kach samorządu terytorialnego przyjmą wartości ujemne. W konsekwencji ujemne nadwyżki operacyjne 

w roku 2020 ograniczą zdolność spłaty zobowiązań w kolejnych latach. Jednostki będą musiały więc zmniej-

szyć wydatki bieżące, a także ograniczyć możliwość do zaciągania zobowiązań, co w konsekwencji zmniej-

szy wielkości inwestycyjne. Ponadto, jeżeli pomimo wprowadzonych ograniczeń, samorządy nie będą mogły 

uchwalić budżetu lub WPF z uwagi na niespełnienie relacji, o której mowa jest w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa będzie zobowiązana wezwać jednostkę do opracowania pro-

gramu postępowania naprawczego ze wszystkimi szykanami wynikającymi z przepisów art. 240 ustawy 

o finansach publicznych. Niezbędne zatem staje się złagodzenie reguł określonych w art. 242–243 ustawy 

o finansach publicznych. 

W związku z powyższymi kwestiami skierowanymi do mojego biura senatorskiego przez burmistrza mia-

sta i gminy Bystrzyca Kłodzka Renatę Surmę zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwo-

ści przychylenia się do postulatu oraz o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie. 

Z poważaniem 

Aleksander Szwed 

 


