
Pan

Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

             ST1.054.68.2020

Warszawa, dnia 01 lipca 2020 r.

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  tel.: +48 22 694 55 55  |  e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z upoważnieniem Prezesa Rady Ministrów do udzielenia odpowiedzi na 
oświadczenie Senatora Bogdana Zdrojewskiego złożone podczas 11 posiedzenia Senatu RP w 
sprawie wsparcia finansowego dla samorządów terytorialnych, które pozwoli zapobiec 
kryzysowi gospodarczemu i finansowemu grożącemu samorządom, uprzejmie informuję.
Obecnie priorytetem było i jest podejmowanie działań w celu przeciwdziałania negatywnym 
skutkom gospodarczym i społecznym spowodowanym epidemią COVID-19, również w sferze 
działalności samorządu terytorialnego.
Już na początku epidemii podjęte zostały przez Ministerstwo Finansów działania w obszarze 
finansów samorządowych. Przygotowane w tym celu zostały rozwiązania, usprawniające 
wykonywanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i uelastyczniające reguły fiskalne, 
obowiązujące w samorządach. Rozwiązania te zawarte zostały w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1. Dotyczą 
one, w szczególności:

 nadania większych uprawnień organom wykonawczym jednostek samorządu 
terytorialnego (JST),

 dokonywania zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie JST bez 
uzyskania opinii komisji właściwej ds. budżetu organu stanowiącego tej jednostki,

 umożliwienia tworzenia nowej rezerwy celowej bez uzyskania opinii komisji właściwej 
ds. budżetu organu stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej zablokowane kwoty 
wydatków na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych,

 przesunięcia, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, terminów przekazywania 
sprawozdań oraz informacji sporządzanych przez JST. Terminy te zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia 
innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, 
jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570);

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm
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 złagodzenia na 2020 r. ograniczenia, w zakresie równoważenia budżetu w części 
bieżącej,

 zwiększenia przestrzeni do spłaty zobowiązań JST zmian dot. prawnego limitu spłaty 
zadłużenia.

Ponadto, w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086), 
wprowadzono kolejne rozwiązania dotyczące, m.in.:

 zwiększenia płynności finansowej samorządów w okresie epidemii poprzez 
wprowadzenie możliwości wcześniejszego przekazywania samorządom w 2020 r. 
subwencji ogólnej z budżetu państwa,

 możliwości  przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych 
przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych,

 uelastycznienia w 2020 r. wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach 
będącego skutkiem wystąpienia COVID-19,

 złagodzenia reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie m.in. o kwotę faktycznego ubytku 
w dochodach podatkowych jednostki samorządu terytorialnego wynikającego 
z wystąpienia epidemii COVID-19,

 zwiększenia możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zadłużenia. 
Ustalając na rok 2021 i lata kolejne relację ograniczającą wysokość spłaty długu, 
jednostka będzie w budżecie pomniejszać wydatki bieżące o wydatki bieżące poniesione 
w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

 nieuwzględniania w ustaleniu potencjału dochodowego jednostki samorządu 
terytorialnego skutków finansowych ulg udzielanych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego w spłacie zobowiązań w postaci rozłożenia i odroczenia zapłaty podatków 
i zaległości podatkowych.

W ustawie tej zawarto również inne narzędzia wspierające finanse JST w ramach tzw. tarczy 
samorządowej, do których należy zaliczyć:

 zwiększenie dochodów samorządu powiatowego z tytułu gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa z 25% do 50% wpływów w okresie od 1 maja do 31 
grudnia 2020 r.,

 uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. „funduszu korkowego” w 2020 r.,
Ministerstwo Finansów na bieżąco monitoruje sytuację finansową jednostek samorządu 
terytorialnego. Łącznie dochody JST z tytułu (kluczowych w strukturze dochodów) udziałów w 
podatkach dochodowych PIT i CIT oraz z subwencji ogólnej po 5 miesiącach 2020 r. – kształtują się 
na poziomie 100,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Natomiast łącznie 
dochody JST z tytułu udziałów w podatku PIT oraz z subwencji ogólnej po 5 miesiącach 2020 r. 
– kształtują się na poziomie analogicznego okresu w 2019 r. (102,5 proc. r/r.). 
Warto dodać, iż rząd wspiera jednostki samorządu terytorialnego (JST) w różnych formach, 
mogą one skorzystać m.in. z dofinansowania realizacji prowadzonych przez JST inwestycji 
drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Środki Funduszu Dróg Samorządowych są 
przekazywane na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg 
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gminnych, dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.
Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania powiatowe 
i gminne jest uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego, im niższy 
dochód własny jednostek samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy 
czym maksymalne dofinansowanie może wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania.
Fundusz Dróg Samorządowych zapewnia znacznie wyższe możliwości pomocy niż  
funkcjonujące wcześniej mechanizmy wsparcia realizacji zadań na drogach samorządowych. 
Oprócz możliwości uzyskania dofinansowania do 80% wartości zadania, umożliwia on również 
realizację zadań wieloletnich, a maksymalna wysokość dofinansowania została podniesiona z     
3 mln do 30 mln zł.
Ponadto pragnę poinformować, że w art. 43 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o Polskim Bonie 
Turystycznym dokonano zmian w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695), gdzie w celu przeciwdziałania skutkom 
społeczno-gospodarczym COVID-19, wprowadzono rozwiązanie umożliwiające wsparcie 
jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań inwestycyjnych. Dodatkowe środki 
dla jednostek samorządu terytorialnego zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. 

              Z poważaniem
           Z upoważnienia Ministra Finansów

            Sekretarz Stanu
            
            Sebastian Skuza

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Dot. sprawy: DSP.INT.4813.51.2020
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