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Szanowny Panie Wójcie, 

W związku z przekazanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, pismem z dnia 4 kwietnia 
br. w sprawie wsparcia Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach z budżetu państwa, 
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy odpłatnie 
wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.
Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje celowe na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
W zakresie określonym w odrębnych ustawach samorządowy zakład budżetowy może również 
otrzymywać dotację podmiotową.

Odnosząc się do podniesionej w ww. piśmie kwestii dotyczącej trudnej sytuacji w związku z 
pandemią COVID-19, należy zauważyć, że Ministerstwo Finansów podjęło działania  związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem SARS-CoV-2, czego efektem było 
przygotowanie rozwiązań usprawniających wykonywanie budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego i uelastyczniających reguły fiskalne, obowiązujące w samorządach.
Rozwiązania  zawarte 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 kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), 
dotyczą w szczególności:
- nadania większych uprawnień organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego, 
niezbędnych do sprawnej realizacji zadań tych jednostek,
- dokonywania zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki 
samorządu terytorialnego oraz umożliwienia tworzenia nowej rezerwy celowej bez uzyskania 
opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki,
- złagodzenia na rok 2020 ograniczenia, wynikającego z art. 242 ustawy o finansach 
publicznych, w zakresie równoważenia budżetu w części bieżącej,
- zwiększenia przestrzeni do spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego wskutek 
zmian w zakresie prawnego limitu spłaty zadłużenia. 
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W przedmiotowej sprawie, na uwagę zasługuje przepis  art. 31p ww. ustawy, zgodnie z którym 
w 2020 r. samorządowy zakład budżetowy, który realizuje zadania związane z 
przeciwdziałaniem COVID-19, może otrzymać dotacje z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego przekraczające 50% kosztów jego działalności.

Ponadto, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w dniu 20 maja br. Rada Ministrów 
przyjęła  projekt ustawy  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw, w którym zostały wprowadzone kolejne ułatwienia w 
funkcjonowaniu JST. Zawarte w tym projekcie rozwiązania pozwolą na:

•Zwiększenie płynności finansowej samorządów w okresie epidemii poprzez wprowadzenie 
możliwości wcześniejszego przekazywania samorządom w 2020 r. subwencji ogólnej z budżetu 
państwa.
•Przesunięcie na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o 
ponadprzeciętnych dochodach podatkowych. 
•Uelastycznienie w 2020 r. wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu JST dodatkowo 
o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.
•Złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku 
w dochodach podatkowych jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z wystąpienia 
epidemii COVID-19.
•Zwiększenie możliwości JST 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.
W projekcie tej ustawy zaproponowano również rozwiązanie, w świetle którego skutki  
finansowe ulg udzielanych przez JST w spłacie zobowiązań w postaci rozłożenia i odroczenia 
zapłaty podatków i zaległości podatkowych nie będą uwzględniane w ustaleniu potencjału 
dochodowego JST. Propozycja wychodzi naprzeciw postulatom samorządów i jest szczególnie 
aktualna w obecnej sytuacji stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego ulg w zapłacie 
podatków.

Z poważaniem

        Marek Wiewióra
Dyrektor Departamentu

    Finansów Samorządu Terytorialnego

      /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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