
MIR: Odrębna księga wieczysta  
wyłącza uwłaszczenie śmietnika

 problem 

Gminy nie chcą uwłaszczać gruntów 
pod śmietnikami – skarżą się spół-
dzielnie mieszkaniowe. – I często 
samorządy mają rację; jest to zgod-
ne z prawem – odpowiada nam Mi-
nisterstwo Inwestycji i Rozwoju. 
Tłumaczy przy tym, że przewłasz-
czenie nie dotyczy gruntów, na któ-
rych stoją obiekty inne niż pełnią-
ce funkcje mieszkalne. Tymczasem 
w zasobach spółdzielni mieszkanio-
wych poza nieruchomościami zabu-

dowanymi budynkami mieszkalny-
mi pozostają także takie, na których 
posadowione są obiekty infrastruk-
tury technicznej. I choć służą one 
zaspokajaniu potrzeb lokatorów, 
to mają odrębne księgi wieczyste.  
A w takim przypadku o przekształ-
ceniu użytkowania wieczystego we 
własność nie ma mowy. Tak uważają 
gminy i odmawiają spółdzielniom 
wydania zaświadczeń o przekształ-
ceniu. Eksperci są podzieleni.  ©℗

Leszek Jaworski  
C3

Resort namieszał w worku z odpadami. 
Zyskają firmy, a stracą mieszkańcy
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samorząd 
i administracja

 aktualności  
Samorządowcy 
alarmują, że 
maksymalne stawki 
opłat za odbiór 
firmowych śmieci, 
które znalazły się 
w projekcie ustawy 
o czystości i porządku 
w gminach, są zbyt 
niskie. Niższe od tych, 
które obowiązują 
dzisiaj

sprawdź,  jakie ciekawe, oryginalne  
pomysły mają wyróżnione samorządy.  
opisujemy inicjatywy, 
z których warto brać przykład
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w numerze

Temat tygodnia  
Gminy zapraszają słońce do współpracy. 
Mimo problemów z przepisami C4–5

Wieloletnie prognozy finansowe  
Będzie mniej papierologii,  
lecz samorządowcy liczyli  
na większe zmiany C2

Pomoc społeczna  
Można już zakładać placówki  
wsparcia dla osób z autyzmem C7
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4 czerwca 2019 r.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pełno-

mocnika rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach 
w roku 2022 (Dz.U. poz. 1036)
Omówienie: Pełnomocnik, w celu realizacji powierzonych mu zadań, może współpraco-
wać m.in. z organami jednostek samorządu terytorialnego.

6 czerwca 2019 r.
 Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 16 maja 2019 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. poz. 967)
Omówienie: Można tworzyć nowy typ środowiskowego domu samopomocy – D. 
Liczba miejsc w domu typu D nie może być mniejsza niż pięć – gdy są w nim wyłącznie 
osoby ze spektrum autyzmu, oraz siedem – w przypadku gdy są to wyłącznie osoby 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi albo osoby ze spektrum autyzmu i niepełno-
sprawnościami sprzężonymi. 

7 czerwca 2019 r.
 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 maja 2019 r. w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1045)
Omówienie: Jednostka samorządu terytorialnego (JST) prowadząca publiczną placówkę 
doskonalenia nauczycieli na co najmniej sześć miesięcy przed terminem jej planowanej 
likwidacji powinna zawiadomić o takim zamiarze kuratora oświaty.

12 czerwca 2019 r.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele 
edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz 
pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-eduka-
cyjnych w latach 2019–2021 (Dz.U. poz. 1075)
Omówienie: Wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje rodziców dziecka lub ucznia 
(prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka 
albo pełnoletniego ucznia o możliwości przyznania zasiłku losowego. Po wyrażeniu 
przez te osoby zgody, włodarze gmin i miast sporządzają listę uprawnionych dzieci 
i uczniów oraz przyznają im zasiłek.

 Do 26 lipca 2019 r. będzie kontynuowany 
ogłoszony przez Zarząd Województwa Mało-
polskiego nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów mających na celu przeciwdziałanie 
klęskom żywiołowym. O dofinansowanie 
mogą starać się m.in. jednostki samorządu 
terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

1 lipca 2019 r.
 Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie 

ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. poz. 1016)

Omówienie: Organy gmin – poza udostęp-
nianiem danych jednostkowych z lokalnych 
rejestrów mieszkańców – będą też posiadały 
kompetencje do udostępniania danych jednost-
kowych z ogólnokrajowego rejestru PESEL. 
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru 
centralnego będzie można składać w dowol-
nym organie gminy.

 Ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 924)

Omówienie: Świadczenie w ramach programu 
„Rodzina 500 plus” będzie przysługiwało również 
na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na 
dochód. Wnioski o przyznanie wsparcia na 
nowych zasadach będzie można składać 
w dwóch formach: elektronicznej – od 1 lipca 
2019 r., a także papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.

 Art. 4, art. 6, art. 17, art. 19 i art. 44 ustawy 
z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsię-
biorców w prawie podatkowym i gospodarczym 
(Dz.U. poz. 2244)

Omówienie: Gminy będą miały obowiązek 
przyjmowania w formie elektronicznej dekla-
racji i informacji dotyczących m.in. podatków 
od nieruchomości, rolnego i leśnego (według 
poprzednich przepisów takie rozwiązanie 
było opcjonalne, uzależnione od decyzji rady 
gminy). Ponadto nowe przepisy przewi-
dują ujednolicenie wzorów wspomnianych 
deklaracji i informacji (poniżej czytaj też 
informacje dotyczące nowych deklaracji). 

11 lipca 2019 r.
 Rozporządzenie ministra infrastruktury  

z 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej 
rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń 
oraz opłat związanych z profesjonalną rejestra-
cją pojazdów (Dz.U. poz. 546)

Omówienie: Starosta przyjmie wniosek 
o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestra-
cji pojazdów z załączonymi dokumentami. 
Pobierze opłatę za wydanie m.in. decyzji 
o profesjonalnej rejestracji pojazdów – 100 zł.

18 lipca 2019 r.
 Ustawa z 16 maja 2019 r. o Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej (Dz.U. poz. 1123)

Omówienie: Będzie utworzony Fundusz 
rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej. Środki 
z funduszu trafią do jednostek samorządu 
terytorialnego – organizatorów publicznego 
transportu zbiorowego w wyniku dwuetapo-
wego postępowania.

 ściągawka  dla samorządowców

Stan prawny na dzień: 24.06.2019 r.

Oprac. Krzysztof Tomaszewski, krzysztof.tomaszewski@infor.pl ©℗ Ściągawki ukazują się w ostatnim numerze miesiąca

Co nas czeka w lipcu

Weszły 
w życie

5 lipca 2019 r.
ZUS –  Termin zapłaty składki na ubezpie-

czenie społeczne, zdrowotne, Fundusz 
Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych opłacanej 
przez jednostki budżetowe i samorzą-
dowe zakłady budżetowe

 Minister finansów wydał następujące 
rozporządzenia: w sprawie wzorów informacji 
o nieruchomościach i obiektach budowlanych 
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 
(Dz.U. poz. 1104); w sprawie wzorów informacji 
o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 
poz. 1105); a także w sprawie wzorów informa-
cji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 
poz. 1126). Wymienione rozporządzenia wejdą 
w życie 1 lipca 2019 r.

 Uchwalono ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym
Omówienie: Sejmik województwa – w terminie 15 miesięcy od otrzymania wyników 
wykonanej przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oceny poziomów 
substancji w powietrzu i klasyfikacji stref – określi w uchwale program ochrony powie-
trza. Dotychczas miał na to 18 miesięcy. Do zadań urzędu marszałkowskiego należeć 
będzie m.in. monitorowanie realizacji poszczególnych działań naprawczych w gminach, 
określonych programami ochrony powietrza i planami działań krótkoterminowych. Urząd 
marszałkowski będzie również przygotowywał szczegółowe informacje na ten temat 
i sprawozdań dla ministra środowiska. 

 Przeprowadzono pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Omówienie: Gminy będą musiały zapewnić selektywne zbierania odpadów komunalnych 
stanowiących co najmniej: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowa-
niowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Będzie można zbierać odpady komunalne nie 
tylko w pojemnikach, lecz również w workach. Wiele gmin stosuje zbieranie odpadów 
w workach, ponieważ zajmują one mniej miejsca i są tańsze. Będzie dwukrotnie wyższa 
opłata za niesegregowanie odpadów, aby zachęcić mieszkańców do prawidłowego  
ich zbierania. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy znajdą się infor-
macje o wysokości zrealizowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i wydatków poniesionych na system gospodarowania nimi. Na wójta 
(burmistrza lub prezydenta miasta) nałożono obowiązek kontroli w terenie podmiotów 
odbierających odpady komunalne.

Świadczenie związane z narodzinami dziecka
 Gminy nie będą już odrzucać zaświadczeń uprawniających do ubiegania się o świad-

czenia związane z narodzinami dziecka, jeżeli nie będzie na nich pieczątki lekarza lub 
położnej. Przewiduje to projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia, który był 
przedmiotem konsultacji. 

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej
 Świadczenie 300+ na kolejny rok szkolny będzie w dalszym ciągu przyznawane na 

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2018 r. (Dz.U. poz. 1061). Takie 
wyjaśnienie zawiera pismo skierowane do gmin przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Poinformowano w nim, że aktualny pozostaje również  wzór 
wniosku o przyznanie pieniędzy na wyprawkę szkolną, który jest zamieszczony na 
stronie internetowej resortu. Wnioski będzie można składać przez internet już od 1  lipca 
2019 r., a w formie papierowej – od 1 sierpnia. (Z wcześniejszych zapowiedzi wynikało, 
że środki na szkolną wyprawkę miały być przyznawane na podstawie ustawy). 

Rewitalizacja terenów miejskich
 30 czerwca 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach Programu Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego, którego celem jest rewitalizacja terenów miejskich. 
Potrwa do osiągnięcia 100-proc. alokacji środków finansowych lub do zamknięcia 
konkursu odpowiednią decyzją. O wsparcie mogą starać się m.in. JST, ich związki 
i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne. Dofinansowanie mogą 
uzyskać m.in. na modernizację i remonty budynków wraz z zagospodarowaniem 
przyległego otoczenia, na przebudowę i modernizację dróg lokalnych w celu poprawy 
dostępności do rewitalizowanego obszaru, a także prace związane z remontem części 
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych i rozbudową podstawowej infra-
struktury komunalnej. 

Sejm

Projekt

Wyjaśnienia

Konkurs

Ważny 
termin

Deklaracje

Konkurs

Wejdzie  
w życie

Co się wydarzyło w czerwcu

Ściągawka  
Sprawdź, co się 
wydarzyło w 
czerwcu, co nas 
czeka w lipcu  C8

W ustalaniu opłat za odpady ko-
munalne odbierane od firm pa-
nuje wolnoamerykanka. Dla przy-
kładu – za 1100-litrowy pojemnik 
przedsiębiorca w Rzeszowie pła-
ci obecnie 411 zł, w Gdyni – tyl-
ko 60 zł. Jednak i w pierwszym,  
i w drugim przypadku są to staw-
ki wyższe od tych, które przewi-
duje procedowany właśnie w Sej-
mie projekt nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Jeśli wszedł-
by on w życie w obec-
nym brzmieniu, 
za tej wielkości 

pojemnik firmy płaciłyby maksy-
malnie jedyne 54,17 zł. A to często 
za mało, by odbieranie tych śmieci 
się opłacało. – Wszystko wskazuje, 
że mieszkańcy będą dopłacali do 
tego, co jest wywożone z nierucho-
mości niezamieszkanych – mówi 
Marek Wójcik ze Związku Miast 
Polskich. – Będziemy występowali 
o zmianę tego przepisu, by 
stawki uwzględniały pono-

szone przez nas koszty. Nie można 
liczyć, że zbilansujemy to w inny 
sposób. Zasada solidaryzmu nie 
polega na tym, że mieszkańcy 
mają dopłacać do przedsiębior-
ców – konkluduje Wójcik. 

O to, czy maksymalne stawki 
rząd ustawił właściwie, zapytali-
śmy też Tomasza Ucińskiego, pre-

zesa Krajowej Izby Gospodarki 
Odpadami zrzeszającej komu-
nalne spółki. – Są może mia-

sta, które w projektowanej 
stawce się zmieszczą. 

Ale są i takie, dla 
których będzie ona 
zbyt niska – mówi. 

Dodaje, że zarządzane przez niego 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej w Koszalinie w nowych 
widełkach ledwo się mieści. Zda-
niem Ucińskiego stawki za odbiór 
śmieci powinny być ustalane lo-
kalnie. – A to, czy ich wysokość jest 
zasadna, może sprawdzić  RIO lub 
UOKiK – dodaje. A Mateusz Kar-
ciarz, prawnik z kancelarii Zyg-
munt Jerzmanowski i Wspólnicy 
sp.k. w Poznaniu, zwraca uwagę, 
że przy takich stawkach nie tylko 
gminne, ale i prywatne firmy od-
padowe nie zechcą odbierać śmie-
ci od przedsiębiorców. Tymczasem 
resort środowiska wprowadzenie 
górnego limitu opłat dla firm tłu-
maczy wyrokiem Trybunału Kon-
stytucyjnego. TK orzekł w 2013 r., 
że brak maksymalnych stawek za 
odbiór odpadów z nieruchomości 
niezamieszkanych jest niekonsty-
tucyjny.  ©℗

 zofia Jóźwiak 
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Wieloletnia prognoza finansowa 
bez zbędnej biurokracji 

Łukasz Zalewski 
lukasz.zalewski@infor.pl

Celem wprowadzenia wielo-
letnich prognoz finansowych 
(WPF) od 2011 r. było umożli-
wienie jednostkom samorządu 
terytorialnego planowania go-
spodarki finansowej w długo- 
okresowej perspektywie. Pro-
blem w tym, że – jak mówi Mi-
lena Kowalska z Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu 
– tego celu nie udało się dotych-
czas zrealizować. Prognozy są 
ustalane dość automatycznie, na 
okres od wyborów do wyborów. 
Nowe władze samorządowe wy-
wracają je do góry nogami, a to 
nie sprzyja planowaniu finansów 
w długim okresie. Z kolei zmia-
ny zawarte w projekcie noweli-
zacji rozporządzenia ministra 
finansów w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej jednostki 
samorządu terytorialnego mają, 
zdaniem ekspertki, niestety je-
dynie kosmetyczny charakter.

Jak jest, jak będzie 

Przypomnijmy: wzór prognozy, 
obowiązujący wszystkie samo-
rządy, to załącznik nr 1 do roz-
porządzenia ministra finansów 
z 10 stycznia 2013 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finanso-
wej jednostki samorządu tery-
torialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 
92). Ministerstwo Finansów za-
proponowało jego nową wersję, 
ponieważ uznało, że niektóre ze 
szczegółowych danych zawar-
tych we wzorze wieloletniej 
prognozy finansowej są często 
zmieniane i szybko się dezak-
tualizują. Aktualizację WPF po-
ciąga za sobą np. każda zmiana 
uchwały budżetowej. 

Projekt rozporządzenia redu-
kuje liczbę grup w WPF z obec-
nych 16 do 12. Wprowadza np. 
uproszczenia w grupie 12 „Fi-
nansowanie programów, pro-
jektów lub zadań realizowanych 
z udziałem środków unijnych, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy”. Samorządy 
będą musiały wykazać jedynie 
dochody bieżące i majątkowe 
oraz wydatki bieżące i mająt-
kowe na programy, projekty lub 
zadania finansowane z udziałem 
środków unijnych.

A ponieważ obowiązek wyli-
czania szczegółowych pozycji 
prognozy w perspektywie wie-
loletniej oznacza konieczność 
dokonywania częstych zmian 
prognozy finansowej, to i tu re-
sort proponuje uproszczenia. 
W nowych WPF (jeśli projekt 
w obecnym brzmieniu wejdzie 
w życie) nie trzeba będzie wyka-
zywać danych:
 ■ związanych z kwotami spłat 
zobowiązań po samodzielnych 
publicznych zakładach opie-
ki zdrowotnej, które zosta-
ły przejęte na podstawie po-
przedniej ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej,
 ■ w zakresie finansowania pro-
jektów UE wynikających wy-
łącznie z już zawartych umów 
o  dofinansowanie.
Dalej trzeba będzie jednak wy-

kazywać finansowanie ze środ-
ków UE bez podziału na umowy 
zawarte i planowane.

Nowy wzór został też dosto-
sowany do rozwiązań zawartych 
w nowelizacji ustawy o finan-

sach publicznych z 14 grudnia 
2018 r. (Dz.U. poz. 2500), która 
uszczelnia wskaźnik zadłużenia. 
Trzeba będzie w nim uwzględ-
niać wszystkie tytuły dłużne, 
a nie tylko kredyty, pożyczki 
i emisję papierów wartościo-
wych. Dzięki temu samorzą-
dy nie będą mogły obchodzić 
wskaźnika i nadmiernie się za-
dłużać. Problem w tym, że no-
welizacja nie wskazuje precyzyj-
nie, co jest długiem, a to oznacza 
kolejną furtkę dla samorządów 
(pisaliśmy o tym w Tygodniku 
Gazeta Prawna z 18‒20 stycznia 
2019 r. – „Instrumenty dłużne 
niedookreślone. A przez to 
w prawie jest furtka”, DGP nr 13). 

Nowelizacja ustawy o finan-
sach wymusiła uzupełnienie 
WPF o wiersze dotyczące:
 ■ wyłączeń z tytułu wcześniej-
szej spłaty zobowiązań, okre-
ślonych w art. 243 ust. 3b usta-
wy o finansach publicznych, 
oraz
 ■ spłaty zobowiązań zalicza-
nych do tytułu dłużnego – kre-
dyt i pożyczka zaciągnięte po 1 
stycznia 2019 r., w tym spłaty 
dokonywane w formie wydat-
ków bieżących.
Dzięki temu w WPF gminy 

wskażą również to, czego nie 
obejmuje indywidualny wskaź-
nik zadłużenia oraz niestandar-
dowe instrumenty finansowe, 
podobne do pożyczki lub kredy-
tu. A wszystko po to, by regio-
nalne izby obrachunkowe mogły 
sprawdzić, czy kwoty wykazywa-
ne w WPF są zgodne z ustawą 
o finansach publicznych. 

Miasta się cieszą,  
ale umiarkowanie 

Łódź ocenia propozycję ogra-
niczenia liczby wykazywanych 
pozycji w WPF pozytywnie. Jak 
mówi Grzegorz Gawlik z biura 
rzecznika prasowego prezyden-
ta Łodzi, dzięki zmianom do-
kument będzie bardziej przej-
rzysty i czytelny. Jednocześnie  
nie zmieni się jego jakość i za-
wartość merytoryczna. Dane 
w WPF będą przedstawione 
w bardziej syntetycznej formie 
niż obecnie. Na zmniejszeniu 
obciążeń biurokratycznych za-

leży też Unii Metropoli Polskich 
i Związkowi Miast Polskich, 
której członkowie są w trakcie 
uzgadniania swojego stanowi-
ska. 

Krytycznie ocenia zmiany 
Piotr Tomaszewski, skarbnik 
Bydgoszczy. – Zmiana propono-
wana w rozporządzeniu w spra-
wie wieloletniej prognozy fi-
nansowej jednostki samorządu 
terytorialnego nie wprowadza 
istotnych z punktu widzenia 
samorządu korekt – stwierdza. 
Dlaczego? Bo, jak mówi, nie roz-
wiąże to podstawowych proble-
mów samorządów z wieloletni-
mi prognozami finansowymi 
JST. Chodzi o to, że z ustawy o fi-
nansach publicznych wynika, iż 
prognoza musi być realistyczna, 
ale w praktyce tak się nie dzieje. 

Piotr Tomaszewski tłumaczy, że 
wieloletnia prognoza finanso-
wa to dokument, którego pier-
wowzór (w biznesie) oczywiście 
musi być opracowywany w każ-
dym rozsądnie działającym or-
ganizmie gospodarczym. ‒ Do-
brze, że w samorządach jest on 
narzucony ustawowo – mówi 
skarbnik. Problem w tym, że do-
kument może zawierać istotne 
wady. W jego ocenie WPF będzie 
dokumentem optymalnym, gdy 
samorząd nie potraktuje go jak 
obowiązku prawnego, ale uży-
je dla własnych potrzeb, w celu 
określenia swojej kondycji finan-
sowej. Tak to wygląda w innych 
podmiotach zajmujących się go-
spodarką finansową. Tam plan 
– w ujęciu z reguły kilkuletnim 
– jest sporządzany dla potrzeb 
wewnętrznych lub instytucji 
finansujących. I tak też jest, 
jak mówi Piotr Tomaszewski, 
w Bydgoszczy. Ale niekoniecz-
nie w innych jednostkach sa-
morządu. 

Problemem jest też to, że WPF 
sięga tak długiego horyzontu 
czasowego – do spłaty ostatniego 
zobowiązania. W praktyce może 
to być nawet kilkadziesiąt lat. 
– Lekki uśmiech budzi plano-
wanie w okresie trzydziestolet-
nim w identycznej szczegóło-
wości, jak w okresie kilkuletnim 
– stwierdza Tomaszewski. 

Milena Kowalska z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu dodaje, że horyzont cza-
sowy prognoz uwzględnianych 
w WPF jest niewystandaryzowa-
ny, a jednostki najczęściej tworzą 
je na czas odpowiadający okre-
sowi spłaty zaciągniętych zobo-
wiązań. – W praktyce rzetelnie 
prognozuje się tylko kilka naj-
bliższych lat, a później powie-

la wolumeny z lat poprzednich 
– tak, by zrównoważyć dochody 
i wydatki. Jest to główna ujma na 
wiarygodności WPF, ponieważ 
ze względu na złe praktyki pla-
ny długoterminowe nie znajdują 
odzwierciedlenia w rzeczywisto-
ści – mówi Kowalska.

Po wyborach z reguły  
następuje przewrót 

Zdaniem Piotra Tomaszewskie-
go z punktu widzenia logiki 
działania samorządu rozsądne 
wydaje się planowanie do koń-
ca następnej kadencji – by z do-
kumentu wynikała informacja 
o stanie samorządu także po 
kolejnych wyborach samorzą-
dowych. – Niestety w prakty-
ce często zmianie władzy to-
warzyszy wywrócenie założeń 
WPF, a część inwestycji jest nie-
ustannie odkładana na kolejne 
lata – dodaje Milena Kowalska. 
Wskazuje, że prognozy często nie 
są traktowane jako wytyczają-
ce strategię, ale jako dokumen-
ty, które należy dostosować do 
potrzeb chwili. A to błąd. Jak 
przypomina Kowalska, WPF 
z założenia ma być dokumen-
tem strategicznym, takim, który 
umożliwia planowanie inwesty-
cji jednostki samorządu teryto-
rialnego w długoterminowym 
horyzoncie czasowym. Powinien 
on tworzyć ramy, na podstawie 
których uchwala się budżety JST. 
– Gwarantowałoby to stabilność 
prowadzonej strategii rozwoju 
oraz chroniło samorządy przed 
decyzjami politycznymi – ocenia 
ekspertka. 

WPF szybciej  
trafi do resortu

Projekt rozporządzenia prze-
widuje też skrócenie terminu 

przekazywania WPF.  Dziś sa-
morządy muszą przekazywać 
WPF wynikające z uchwał i za-
rządzeń organów JST do regio-
nalnej izby obrachunkowej do 
1 lutego oraz ostatniego dnia 
pierwszego, drugiego i trzecie-
go kwartału roku budżetowego. 
Z kolei RIO muszą je przekazy-
wać do Ministerstwa Finansów 
wraz z wynikami rozstrzygnięć 
nadzorczych w terminach do 
10 marca, 5 maja, 5  sierpnia 
i 5 listopada. W efekcie MF do-
staje te dane z ponadmiesięcz-
nym opóźnieniem. Projekt 
przewiduje obowiązek prze-
kazywania przez RIO prognoz 
finansowych JST do pięciu dni 
roboczych od dnia wydania roz-
strzygnięć nadzorczych. Dzięki 
temu do MF dane będą trafia-
ły szybciej.

Zdaniem Mileny Kowalskiej 
to pozytywna zmiana. – Przy 
dużej dynamice zmian w WPF 
dane publikowane przez resort 
finansów często były po prostu 
nieaktualne [zanim minister-
stwo je opublikowało, samorząd 
mógł dokonać kolejnych zmian 
– przyp. red.]. Zmiany ułatwią 
tworzenie analiz dotyczących 
danych jednostek samorządu 
terytorialnego – wyjaśnia eks-
pertka. Dodaje, że dane, które 
publikuje MF, są wystanda-
ryzowane, pogrupowane jako 
historyczne, zamieszczone 
w formacie ułatwiającym kal-
kulacje i prognozowanie tren-
dów na podstawie minionych 
okresów. Dziś analitycy muszą 
je pobierać z Biuletynu Infor-
macji Publicznej, gdzie dane są 
publikowane w formacie PDF 
oraz w różnych  formatach ta-
belarycznych.  

 ©℗

Ministerstwo Finansów chce ją odchudzić nawet o 20 pozycji. I choć eksperci przyznają, że to krok 
w dobrym kierunku, to jednocześnie dodają, że nie rozwiąże to zasadniczych problemów samorządu

 WAŻNE   Wzór WPF,  
po uwzględnieniu pozycji, 
które pojawią się w związku 
z dostosowaniem do nowe-
lizacji, będzie o 20 pozycji 
mniejszy niż wzór dotych-
czasowy.

P
roponowane w projekcie rozporządzenia zmiany dotyczą głównie dostosowania wzoru 
wieloletniej prognozy finansowej do rozwiązań zawartych w ustawie z 14 grudnia 2018 r. 
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Będą one miały 

po raz pierwszy zastosowanie do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej, przedsta-
wianego wraz z projektem budżetu miasta na 2020 r. Gmina Lublin poza kwestiami o charakte-
rze technicznym nie będzie wnosiła innych korekt do projektu rozporządzenia, ponieważ jest 
on tylko wykonaniem ustawy. 
Jednak nowy wzór WPF nie rozwiąże głównego problemu jednostek samorządu terytorialnego 
związanego z ich trudną sytuacją finansową. Brakuje respektowania zasady adekwatności 
dochodów JST do realizowanych zadań publicznych. Adekwatność gwarantowana jest w art. 167 
Konstytucji RP, w którym mówi się o konieczności zapewnienia samorządom udziału w docho-
dach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań oraz stwierdza się, że zmiany 
w zakresie zadań i kompetencji samorządów następują wraz z odpowiednimi zmianami 
w podziale dochodów publicznych. W ostatnich latach dość powszechną zasadą jest obciążanie 
samorządów nowymi zadaniami z pominięciem mechanizmu rekompensaty finansowej. 
Szczególnym wyrazem powyższego są niewystarczające transfery z budżetu państwa na zada-
nia nałożone na samorządy. Chodzi zarówno o niewystarczające transfery z tytułu dotacji 
i subwencji, jak również brak rekompensaty utraty dochodów własnych wynikających z wpro-
wadzanych na przestrzeni lat różnych zmian ustawowych. Należy mieć na uwadze, jak szybko 
dzisiaj rosną koszty funkcjonowania miasta wynikające z presji płacowej, reformy oświaty, 
wzrostu cen energii oraz wzrostu cen usług m.in. na realizację inwestycji. Składanie przez firmy 
budowlane ofert znacznie przewyższających kwoty przewidziane na realizację zadań stanowi 
bardzo poważny problem samorządów i niewątpliwie negatywnie wpływa na realizację planów 
inwestycyjnych. W takich przypadkach konieczne jest indywidualne rozważanie przy każdej 
inwestycji możliwości dołożenia brakujących kwot lub przesunięcia terminu realizacji. Szcze-
gólnym wyzwaniem w tej sytuacji jest realizacja zgodnie z harmonogramem zadań dofinanso-
wanych ze środków europejskich.  ©℗

IRENA SZUMLAK

skarbnik Lublina

opinia eksperta

JST chcą rekompensaty utraty dochodów własnych, 
które przez ostatnie lata traciły na skutek reform  
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i Rząd zaproponował maksymalne opłaty za odbiór 

firmowych śmieci. Stawki ostro w dół 

Lokale na własność, a śmietnik w dzierżawie

To niejedyny paradoks, który wynika z projektowanych przepisów. Wywóz odpadów ze 120-litrowego 
worka ma być bowiem prawie trzy razy droższy niż z pojemnika o tej samej objętości

Nie tylko drogi czy place zabaw, ale nawet altanki śmietnikowe mają odrębne księgi wieczyste. 
I wówczas – mimo że służą racjonalnemu korzystaniu z nieruchomości – nie ulegają przekształceniu

Zofia Jóźwiak 

zofia.jozwiak@infor.pl

Choć prace nad projektem no-
welizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
toczą się już w Sejmie, to samo-
rządowcy wciąż znajdują w rzą-
dowej propozycji wątpliwe zapi-
sy. Jeden z nich dotyczy stawek 
za odpady komunalne odbiera-
ne z nieruchomości niezamiesz-
kałych, czyli zazwyczaj od firm. 
Z art. 6k ust. 2a pkt 5 projekto-
wanej nowelizacji wynika bo-
wiem, że wartość maksymalnej 
stawki opłaty w przypadku od-
padów zbieranych przez przed-
siębiorców selektywnie, w po-
jemnikach o pojemności 1100 
litrów określono jako 3,2 proc.  
przeciętnego miesięcznego do-
chodu rozporządzalnego na 
jedną osobę ogółem, natomiast 
w workach o pojemności 120 li-
trów – jako jeden procent ww. 
dochodu. Ponadto za pojemniki 
lub worki o mniejszej lub więk-
szej pojemności stawki opłaty 
mają być ustalane w wysokości 
proporcjonalnej do ich pojem-
ności. Konsekwencją takiego 
zapisu jest absurdalna sytu-
acja. Otóż maksymalne stawki 
dla przedsiębiorców mają być 
znacznie niższe od tych, które 
już dziś obowiązują w wielu mia-
stach (przy czym ich wysokość 

jest obecnie bardzo zróżnico-
wana). Co więcej, projektowane 
opłaty dla firm mogą okazać się 
niższe od tych, które uiszczają  
w niektórych miejscowościach 
mieszkańcy za odpady segre-
gowane. A to nie jedyny absurd  
– z projektu nowelizacji wynika 
bowiem, że odbiór firmowych 
śmieci z 120-litrowego pojem-
nika będzie niemal trzykrotnie 
tańszy niż odbiór odpadów z fo-
liowego worka o takiej samej po-
jemności [ramka].

Brak uzasadnienia 

Gminni urzędnicy już ostrze-
gają, że ograniczenie stawek 
dla przedsiębiorców spowodu-
je, że wzrosną opłaty dla miesz-
kańców. A to dlatego, że zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
samorząd nie może ani mieć 
zysków z gospodarki odpada-
mi komunalnymi, ani ponosić 
z tego tytułu strat. Zaskoczenia 
projektowaną nowelizacją nie 
kryją także eksperci. – Biorąc 
pod uwagę obecnie stosowane 
przez JST stawki dla nierucho-
mości niezamieszkałych, maksy-
malne poziomy ustalone w pro-
jekcie dziwią – stwierdza Maciej 
Kiełbus, partner w kancelarii Dr 
Krystian Ziemski & Partners, 
zajmujący się odpadami komu-
nalnymi. – Tym bardziej że RIO, 
które kontrolują stawki opłat za 

odbiór śmieci w poszczególnych 
gminach, nie miały zastrzeżeń 
do ich obecnej wysokości – do-
daje prawnik. Zwraca też uwa-
gę, że podobna sytuacja jest przy 
ustaleniu maksymalnych stawek 
z działek rekreacyjnych. – Rocz-
nie nie można będzie wziąć od 
właściciela takiej posesji więcej 
niż 169 zł, a to zdecydowanie 
za mało, chociażby licząc tylko 
dojazdy do tych nieruchomości 
w ciągu roku. Bo przecież nie 
wiadomo, czy na działce ktoś był, 
czy stoi pusta, podjechać i spraw-
dzić, czy są wystawione śmieci 
trzeba – mówi ekspert. 

Wymaga tego TK

O wyjaśnienie tego paradok-
su poprosiliśmy resort środo-
wiska. Ministerstwo tłumaczy 
nam, że ustalenie maksymal-
nej stawki ma związek z wy-
rokiem Trybunału Konstytu-
cyjnego z 28 listopada 2013 
r. (sygn. akt K 17/12). Orzekł 
on, że art. 6k ust. 1 i 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach w zakresie, 
w jakim nie przewiduje mak-
symalnej wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na nierucho-
mościach niezamieszkałych 
przez mieszkańców, jest nie-
zgodny z art. 84 i art. 217 kon-
stytucji. Resort naprawił ten 

zapis projektowaną noweliza-
cją, przy czym wyliczeń doko-
nano w oparciu o wyniki ankiet 
przeprowadzonych na począt-
ku poprzedniego roku w gmi-
nach. Zgodnie z tymi danymi 
maksymalna stawka za 2018 
r. (podana też w OSR do pro-
jektu) wyniosła 51,10 zł. MŚ nie 
skorygowało tych wyliczeń po 
tym, jak pod koniec ub. r. i na 
początku bieżącego opłaty za 

odpady w wielu samorządach 
znacząco wzrosły. Dlaczego? 
Na to pytanie odpowiedzi nie 
otrzymaliśmy. Jednak zdaniem 
Mateusza Karciarza, prawni-
ka w Kancelarii Radców Praw-
nych Zygmunt Jerzmanowski 
i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, 
w ten sposób zostaje naruszona 
podstawowa zasada w ochronie 
środowiska, że za odpady płaci 
zanieczyszczający. ©℗

Leszek Jaworski 

leszek.jaworski@infor.pl

Uwłaszczeniu podlega grunt 
pod budynkami mieszkalny-
mi wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą, gdy ta umożliwia 
prawidłowe i racjonalne z nich 
korzystanie. Czy więc działka 
pod altaną śmietnikową też 
przekształci się we własność? 
Okazuje się, że nie zawsze. Gdy 
śmietnik ma oddzielną księgę 
wieczystą, do uwłaszczenia pod 
nim gruntu nie dojdzie. Ten 
problem zasygnalizowała redak-
cji jedna ze spółdzielni miesz-
kaniowych, której samorząd od-
mówił przekształcenia gruntu 
pod śmietnikiem. Przy czym 
z naszych informacji wynika, że 
nie jest to jednostkowa sprawa. 
– Takie wydzielenia były prak-
tykowane od 2000 r. – tłumaczy 
nam Zbigniew Olejniczak, pre-
zes Krajowej Izby Gospodarki 
Nieruchomościami i prezes Ka-
towickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. – Wówczas jedna księga 
wieczysta była tworzona dla bu-
dynku mieszkalnego wyodręb-
nionego po obrysie, a druga dla 
infrastruktury technicznej, np. 
wiaty śmietnikowej, zaś trze-
cia dla drogi wewnętrznej. Tego 
typu nieruchomości, odmien-
nie niż w przypadku wspólnot 
mieszkaniowych, były wraz 
z infrastrukturą w użytkowa-
niu wieczystym spółdzielni 
– dodaje. 

Niestety, spółdzielnie, które 
dla infrastruktury technicznej 
tworzyły oddzielne księgi wie-
czyste, mają teraz problem. Sa-
morządy mogą im odmawiać 
uwłaszczenia gruntu pod tego 

typu obiektami. I – jak tłuma-
czy nam Ministerstwo Inwe-
stycji i Rozwoju – ich działanie 
jest jak najbardziej zgodne z pra-
wem, gdyż np. wiata śmietniko-
wa to nie budynek mieszkalny 
[stanowisko MIR]. Przy czym nie 
wszyscy eksperci podzielają ten 
pogląd. 

Osobna hipoteka

W omawianym przez nas przy-
padku prezydent miasta odmó-
wił wydania zaświadczenia po-
twierdzającego przekształcenia 
gruntu pod altaną śmietnikową, 
która powstała w znajdującym 
się po sąsiedzku budynku. Dla 
nieruchomości pod śmietni-
kiem założono odrębną księgę 
wieczystą. Magistrat w posta-
nowieniu wskazał, że grunt pod 
tym obiektem się nie przekształ-
cił. Stanowi on bowiem odręb-
ną nieruchomość zabudowaną, 
trwale związanym z gruntem 
stanowiskiem śmietnikowym. 
A skoro nie jest to działka zabu-
dowana budynkiem mieszkal-
nym, to nie zostały spełnione 
przedmiotowe przesłanki okre-
ślone w ustawie z 20 lipca 2018 r. 
o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszka-
niowe w prawo własności tych 
gruntów. 

Spółdzielnia mieszkaniowa 
w zażaleniu argumentowała, że 
proces dotyczący podjęcia decy-
zji o założeniu dwóch ksiąg wy-
muszony został przez nabywców 
mieszkań w budynku, którzy 
korzystali z kredytów. Ponad-
to spółdzielnia wskazywała, że 
altana śmietnikowa jest obiek-
tem ściśle związanym z blokiem 

mieszkalnym (mieszkańcy tego 
budynku nabywają zarówno 
udziały w działce zabudowanej 
budynkiem, jak i śmietnikiem) 
i z racji tej zależności użytkowa-
nie wieczyste działki powinno 
zostać przekształcone w prawo 
własności.

Wbrew zasadzie równości

Zdaniem Piotra Pałki, radcy 
prawnego i wspólnika w kan-
celarii Derc Pałka, altany śmiet-
nikowe należy zakwalifikować 
do kategorii innych obiektów 
budowlanych (czyli obiektów 
małej architektury) umożli-
wiających prawidłowe i racjo-
nalne korzystanie z budynków 
mieszkalnych. – Brak możliwo-
ści przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego pozosta-
je w sprzeczności z ratio legis 
ustawy (sensem ustawy – red.), 
gdyż stawia tę grupę, spółdziel-
ców, w sytuacji gorszej niż in-
nych użytkowników wieczy-
stych gruntów zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi i wielorodzinny-
mi – uważa prawnik. I dodaje, 
że większość wspólnot miesz-
kaniowych ma wyodrębnione 
nieruchomości w obrysie budyn-
ków. Tereny wokół są własnością 
gmin i mieszkańcy korzystają 
z nich, nie ponosząc żadnych 
kosztów – uważa mecenas Pał-
ka. – W spółdzielniach miesz-
kaniowych tereny pod budyn-
kami i wokół nich (z dostępem 
do drogi publicznej) są własno-
ścią mieszkańców, ale muszą oni 
ponosić koszty terenów wspól-
nych, na których są zlokalizowa-
ne tereny rekreacji, wypoczynku, 
miejsca parkingowe i inne funk-

cje służące mieszkańcom – wyja-
śnia prawnik. – Moim zdaniem 
kluczowe dla niniejszej sprawy 
są orzeczenia Sądu Najwyższego 
prezentowane m.in. w uchwale 
z 27 grudnia 1994 r., sygn. akt III 
CZP 158/94, czy postanowieniu 
Sądu Najwyższego z 19 lutego 
2003 r., sygn. akt V CK 278/02 
– twierdzi Piotr Pałka. Prawnik 
wskazuje, że zgodnie z tymi 
orzeczeniami nieruchomością 
jest teren stanowiący własność 
jednego podmiotu otoczony 
gruntami innych podmiotów 
bez nawiązania do ksiąg wie-
czystych. Okoliczność, iż teren 
ten tworzą działki, dla których 
prowadzone są odrębne księgi 
wieczyste, nie stoi na przeszko-
dzie kwalifikacji tego terenu jako 
jednej nieruchomości.

(Nie)istotne funkcjonalne 
powiązanie

Odmiennie twierdzi Łukasz Ła-
noszka, radca prawny i part-
ner w kancelarii Konieczny, 
Wierzbicki. Podkreśla on, że 
urząd ma rację, odmawiając 
wydania zaświadczenia. – Jeśli 

altana śmietnikowa leży na od-
rębnej działce (objętej odrębną 
księgą wieczystą), to z punktu 
widzenia prawa stanowi zupeł-
nie inną nieruchomość – uważa 
Łukasz Łanoszka. – Bez znacze-
nia jest to, w jaki sposób nie-
ruchomość jest wykorzysty-
wana i czy funkcjonalnie jest 
powiązana z nieruchomością, 
na której znajdują się zabu-
dowania mieszkalne – twier-
dzi ekspert. Dodaje, że ustawa 
o przekształceniu dotyczy tylko 
nieruchomości zabudowanych 
na cele mieszkaniowe. – Każdą 
sprawę rozpatruje się indywi-
dualnie – tłumaczy prawnik. 
Według niego, jeśli sama altana 
stanowi osobną nieruchomość, 
to zostanie tak potraktowana 
i urząd oceni, czy jest zabudo-
wana budynkiem mieszkal-
nym, który uzasadniałby prze-
kształcenie. – Skoro nie spełnia 
tego warunku, to nie ma żad-
nych dodatkowych przesłanek, 
które pozwalałyby uznać taką 
nieruchomość za podlegającą 
przekształceniu – uważa Łu-
kasz Łanoszka.  ©℗
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Zgodnie z projektem nowelizacji stawki będą wynosiły: 
pojemnik 1100 l – 54,17 zł (3,2 proc. x 1693 zł*)
pojemnik 120 l – 5,9 zł (54,17 zł x 120:1100) 
worek 120 l – 16,93 zł (1693zł x 1 proc.)

*wg komunikatu GUS z 27 marca 2019 – tyle wymosi przeciętny mie-
sięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 2018 r. wyniósł 1693 zł

Opłaty za odpady komunalne odbierane od firm, które   
w poszczególnych miastach są bardzo zróżnicowane 
 i znacząco przekraczają maksymalne stawki z projektu,  
wynoszą w:
Gdańsku: pojemnik 120 l – 16 zł, pojemnik 1100 l – 127 zł
Gdyni: pojemnik 120 l – 7 zł, pojemnik 1100 l – 60zł.
Wrocławiu: pojemnik 120 l – 18,57 zł, pojemnik 1100 l  
– 154,73 zł
Krakowie: pojemnik 120 l – 14 zł, pojemnik 1100 l – 65 zł
Rzeszowie: pojemnik 120 l – 61 zł, pojemnik 1100 l – 411 zł
Białymstoku: pojemnik 120l – 12 zł, pojemnik 1100l – 77 zł

©℗ 

Najwyżej tyle mają zapłacić przedsiębiorcy

A tyle kosztuje to ich obecnie 
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Ostatnie wzrosty cen prądu 
skłaniają coraz więcej gmin do 
szukania alternatywnych źródeł 
energii. Dziś widzimy zwrot od 
wiatraków w stronę fotowolta-
iki. Czy dziwi to pana?
I tak, i nie. Trudno odmówić roz-
sądku tym, którzy odwrócili się 
od wiatraków, po tym jak legisla-
cyjny chaos i restrykcyjne prze-
pisy odległościowe w praktyce 
zabiły tę branżę. Takich barier 
do tej pory nie ustanowiono wo-
bec fotowoltaiki, która ze wzglę-
du na bardzo szybko spadające 
koszty paneli stanie się nieba-
wem najbardziej atrakcyjnym 
źródłem energii. Trendy wska-
zują, że będą one opłacalne i bez 
dodatkowego wsparcia. Dziś tak 
jeszcze nie jest, ale to perspek-
tywa kilku lat. Ponadto pane-
le można lokować praktycznie 
wszędzie, moc takiej farmy sło-
necznej zależy tylko od dostępnej 
powierzchni i uwarunkowań sie-
ciowych, koszty obsługi są mini-
malne, a systemy wsparcia dość 
atrakcyjne.

Brzmi aż za dobrze. To gdzie jest 
ta łyżka dziegciu? 

Upowszechnia się niestety prze-
konanie, że budowa własnych 
jednostek wytwórczych to wręcz 
gwarancja zmniejszenia rachun-
ków za energię teraz i w przy-
szłości. A nie jest to takie proste. 
Inwestycje w fotowoltaikę na-
dal są dość kosztowne. Nakłady 
na 1 MW zainstalowanej mocy 
mogą dziś jeszcze wynosić 5 mln 
zł i więcej. Większe obiekty wy-
magają też spełnienia wielu wa-
runków prawnych i sieciowych. 
Często widzę jednak działanie 
życzeniowe: zainstalujemy ja-
kieś panele, weźmiemy na to 
dofinansowanie i się uda. A to 
nie tak. 

Panel panelowi nierówny? 
Samorządowcy muszą na wstę-
pie rozróżnić te tzw. normalne 
i mikroinstalacje. Tymi drugi-
mi określa się najczęściej urzą-
dzenia instalowane na dachach 
budynków. Jest to obecnie naj-
szybciej rozwijająca się gałąź 
energetyki rozproszonej, realizo-
wana głównie przez prosumen-
tów, czyli osoby fizyczne będą-
ce jednocześnie producentem 
i konsumentem energii. Mogą 

oni wykorzystywać energię z pa-
neli na potrzeby własne i współ-
pracować z sieciami dystrybucyj-
nymi na zasadzie netmeteringu 
(różnica energii pobranej i nad-
wyżek produkcji własnej wpro-
wadzanych do sieci), co znacząco 
obniża ich rachunki za prąd. Do-
brze zbilansowana i zaprojekto-
wana instalacja może się zwrócić 
przy aktualnych cenach energii 
w perspektywie 7– 8 lat, a nie ma 
wątpliwości, że okres ten będzie 
w przyszłości się skracał. Jest to 
zatem najbardziej perspekty-
wiczna gałąź energetyki oby-
watelskiej – w ostatnich dwóch 

latach powstało kilkadziesiąt ty-
sięcy takich instalacji.

Rzeczywiście to częsty widok  
na dachach – nie tylko domów, 
ale i szkół, urzędów...
Tak, bo nie ma żadnych prze-
szkód formalnych czy syste-
mowych, aby z możliwości ta-
kiego wytwarzania energii na 
potrzeby własne nie korzysta-
ły także jednostki samorządu, 
zasilając z paneli budynki uży-
teczności publicznej. Korzyści 
– tak finansowe, jak i wizerun-
kowe – wydają się oczywiste. 
Dla instalacji budynkowych do  
50 kW w zasadzie nie są wymaga-
ne żadne pozwolenia. Instalacje 
na powierzchni ziemi powyżej  
100 kW wymagają potwierdze-
nia lokalizacji w miejscowym 
planie zagospodarowania, wa-
runków przyłączenia i pozwo-
lenia na budowę. Jeżeli projekt 
zajmuje ponad 0,5 ha, wymaga-
na jest decyzja środowiskowa. 

A co z normalnymi instalacjami?
Tu sytuacja jest bardziej złożo-
na. Zgodnie z obowiązującym 
prawem zalicza się do nich 
wszystkie obiekty powyżej 500 
kW mocy osiągalnej, przyłączo-
ne bezpośrednio do lokalnej sieci 

dystrybucyjnej. W tych przypad-
kach całość wytworzonej energii 
sprzedawana jest do krajowego 
systemu elektroenergetyczne-
go po cenach, jakie można uzy-
skać z rynku. Wyrównaniem róż-
nicy kosztów wytworzenia (do 
niedawna jeszcze bardzo wyso-
kich) i przychodów ze sprzeda-
ży energii są zielone certyfika-
ty, a od 2017 r. dopłaty w ramach 
systemu aukcyjnego. Ponieważ 
ceny certyfikatów od kilku lat 
utrzymywały się na bardzo ni-
skim poziomie, instalacje fo-
towoltaiczne budowane przed  
2017 r. z reguły generują straty.

Na czym może polegać trudność 
z tymi normalnymi panelami? 
Podobnie jak w przypadku mi-
kroinstalacji, również w tym ob-
szarze możliwe są inwestycje ko-
munalne z środków własnych. 
Trzeba sobie jednak zdawać 
sprawę, że jest to wchodzenie 
na obszar regulowany przepi-
sami prawa energetycznego, 
gdzie operator takiej instalacji 
musi spełniać wiele wymagań. 
Konieczne byłoby zatem powoła-
nie w tym celu gminnego zakła-
du budżetowego lub spółki ko-
munalnej i uzyskanie koncesji. 
Teoretycznie możliwe jest rów-

Tomasz Podgajniak 

prezes zarządu Enerco 

Dziś granicę opłacalności przebijają tylko instalacje prosumenckie

Zofia Jóźwiak

zofia.jozwiak@infor.pl

A ponieważ z roku na rok in-
stalacje są coraz lepsze, z ko-
lei elektryczność drożeje, daje 
to wymierne efekty. – W ciągu 
minionych 30 dni jedna z na-
szych instalacji wyprodukowa-
ła 636 kWh energii – mówi Lu-
bomira Zastawny z Urzędu 
Gminy w Jasienicy, odczytując 
dane z podłączonego do insta-
lacji komputera. Panele o mocy 
6,6 kW, z których płynie prąd, za-
montowano na budynku Gmin-
nego Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli. Ponieważ inwe-
stycja, podobnie jak kilka in-
nych na gminnych budynkach, 
została wykonana zaledwie parę 
miesięcy temu, urzędnicy nie są 
w stanie odpowiedzieć, w jakim 
terminie będzie możliwy zwrot 
kosztów. Ale firma wykonująca 
projekt obiecuje, że stanie się to 
w ciągu siedmiu lat, biorąc pod 
uwagę, że zewnętrzne wspar-
cie wyniosło 79 proc. Program 
„Słoneczna gmina Jasienica” re-
alizowany jest z Regionalnego 
programu operacyjnego woj. ślą-
skiego. Docelowo urządzenia fo-
towoltaiczne mają zostać usta-
wione na 13 obiektach gminnych 
i ponad 100 budynkach miesz-
kalnych. Biorąc pod uwagę, że 
montowane dzisiaj panele będą 
użytkowane przez 30 lat, efekt 
końcowy wydaje się atrakcyjny.

Na ratuszu,  
szkole i basenie

Na inwestycje w fotowoltaikę 
decyduje się coraz więcej sa-
morządów. I nie chodzi tylko 
o powszechną już dystrybucję 
pomocy z krajowych czy unij-
nych środków do instalacji na 
domach mieszkańców, ale i na 
własnych obiektach. Panele na 
dachach gminnych obiektów to 

dziś wręcz wyznacznik tego, że 
jednostka dba o ekologię. Poja-
wiają się przy okazji remontów, 
jak chociażby we Wrocławiu na 
budynku urzędu przy ul. Hub-
skiej. Z kolei ratusz w Darłowie 
zasilany jest prądem z paneli 
zainstalowanych na sąsiedniej 
szkole. W Bydgoszczy poza urzę-
dem instalacje zamontowano na 
szkołach, basenach oraz w par-
ku. Samowystarczalny energe-
tycznie ma też być azyl dla zwie-
rząt. Miasto zamierza zyskać na 
inwestycjach fotowoltaicznych 
280 tys. zł rocznie. A za rok już 
nawet 340 tys. zł. 

Z kolei w Puławach panele 
na dachach ma 19 autobusów, 
a w Białej Podlaskiej kolektory 
zasilają sygnalizacje na przej-
ściach dla pieszych.

Kiedy warto zainwestować

Przed przystąpieniem do prac 
montażowych konieczne jest 
określenie możliwości insta-
lacyjnych, w tym powierzchni 
dachów, ekspozycji względem 
słońca, kąta nachylenia połaci 
dachowej oraz możliwości wy-
stępowania zacienień – zwra-
ca uwagę Grzegorz Rajter z wy-
działu komunikacji społecznej 
Urzędu Miejskiego we Wrocła-
wiu. – Ważna jest także ocena 
techniczna samego dachu. Dzia-
łania te brane są pod uwagę przy 
remontach obiektów gminnych 
– wyjaśnia urzędnik. Wrocław 
ma także ciekawą ofertę w tym 
zakresie dla swoich obywateli. 
Od kilku tygodni każdy miesz-
kaniec może w łatwy sposób 
sprawdzić potencjał solarny da-
chu budynku, w którym miesz-
ka. Miasto stworzyło bowiem 
specjalną mapę przedstawiają-
cą ilość energii słonecznej pada-
jącej na ich powierzchnię w cią-
gu roku. Dane są prezentowane 
w ujęciu miesięcznym i rocznym, 

w rozbiciu na składowe promie-
niowania słonecznego.

O opłacalności i wyborze od-
powiednich obiektów mówi nam 
także Michał Pierończyk, wice-
prezydent Rudy Śląskiej. Strza-
łem w dziesiątkę okazała się tam 
budowa paneli na terenie miej-
skich basenów, dzięki czemu 
można się kąpać w podgrzewa-
nej wodzie, a gmina nie ponosi 
z tego tytułu dodatkowych kosz-
tów. Oszczędności z tytułu foto-
woltaiki w gminnych obiektach 
włodarz szacuje na ok. 100 tys. zł 
rocznie [opinia]. 

Także Michał Tarka, partner 
w Kancelarii Prawnej BTK-Legal, 
jest zdania, że już dzisiaj gminy 
mogą sporo zyskać na OZE. Samo-
rząd może bowiem umieszczać na 
swoich szkołach, szpitalach czy 
urzędach dowolną liczbę instala-
cji fotowoltaicznych (o ile żadna 
z nich nie przekracza odrębnie 50 
kW). – Bo ustawowe ograniczenia 
dla prosumentów są przedmioto-
we, a nie podmiotowe – tłumaczy 
prawnik. Takiej wielkości instala-
cje nazywane są prosumenckimi, 
dla nich prawo już dziś przewi-
duje sporo ułatwień. Na przykład, 
bez specjalnych problemów moż-
na nadmiar pozyskanej ze słoń-
ca energii niejako magazynować 
w sieci miejscowego dystrybuto-
ra energii (w przypadku samorzą-
dów pobiera za to 30 proc. przeka-
zanego prądu). Ekspert podkreśla, 
że z dystrybutorem warto wyne-
gocjować jak najdłuższy okres roz-
liczeń, tak by np. oddaną latem 
energię można było wykorzystać 
zimą. –Dzisiaj na tym rynku pa-
nuje wolnoamerykanka, a dystry-
butorzy proponują krótkie okresy 
rozliczeniowe. To jednak może się 
niedługo zmienić, bo rząd przygo-
towuje nowelizację ustawy o OZE. 
W ogóle energetyka ze względu 
na szybki rozwój technologicz-
ny i bardzo dynamiczne trendy 

rynkowe jest obecnie przedmio-
tem licznych prac legislacyjnych 
na poziomie europejskim i kra-
jowym – mówi Michał Tarka. 
Dodaje, że na szczególną uwagę 
zasługują prowadzone prace w ra-
mach międzyresortowego zespołu 
ds. ułatwień dla prosumenckich 
instalacji OZE pod kierownic-
twem minister Jadwigi Emile-
wicz. Pierwszy etap prac zespołu 
doprowadził już do wprowadzenia 
licznych ułatwień dla energetyki 
prosumenckiej w ramach projek-
tu nowelizacji ustawy o OZE. Ten 
akt prawny jest już po pracach ko-
misji prawniczej Rządowego Cen-
trum Legislacji i czeka na rozpa-
trzenie przez Radę Ministrów.

Farma z prądem  
na sprzedaż nieopłacalna

Właściwie żadna z pytanych 
przez nas gmin nie zamierza sa-
modzielnie inwestować w farmę 
fotowoltaiczną i docelowo sprze-
dawać tańszy prąd swoim miesz-
kańcom. – Przy obecnych prze-
pisach i cenach energii ze słońca 
nie ma to sensu – stwierdza To-
masz Podgajniak, ekspert w za-
kresie OZE, były wiceminister 
środowiska. Potwierdza to Wło-
dzimierz Tutaj, rzecznik prasowy 
częstochowskiego magistratu. 
– Dużą farmę solarną projekto-
wała miejska spółka Oczyszczal-
nia Ścieków „Warta” – przypomi-
na. – Ale po zmianie przepisów 
dotyczących OZE, które obniżyły 
opłacalność tego typu inwestycji, 
spółka wycofała się z tych planów 
– informuje rzecznik. 

Również wiceprezydent Rudy 
Śląskiej uważa, że aby to się 
zmieniło, potrzebna jest zmia-
na przepisów. Ale dlaczego, sko-
ro fotowoltaika prosumencka 
już zaczyna dawać korzyści, nie 
opłaca się inwestowanie we wła-
sne farmy? Otóż cały prąd wy-
tworzony na takiej farmie jest 
sprzedawany do sieci krajowej, 
na zasadach ogólnych, a nie pro-
sumenckich. – A ponieważ kosz-
ty jego wytworzenia są jeszcze 
dość wysokie i ceny na rynku 
oscylują w granicach 200–260 
zł/MWh, to nie da się utrzymać 

instalacji bez wsparcia – zwraca 
uwagę Tomasz Podgajniak. Uzy-
skanie pomocy finansowej jest 
wprawdzie możliwe w ramach 
systemu aukcyjnego, w którym 
zarządca rozliczeń wypłaca wy-
twórcy różnicę pomiędzy uśred-
nioną ceną rynkową a ceną za-
deklarowaną w aukcji. Jednak 
zdaniem byłego wiceministra 
środowiska wymaga to sporej 
wiedzy o funkcjonowaniu ryn-
ku i skomplikowanych działań 
związanych zarówno z przygo-
towaniem inwestycji, jak i wy-
graniem samej aukcji. Już dzi-
siaj organizacje ekologiczne 
alarmują zresztą, że rynek du-
żej fotowoltaiki to domena wiel-
kich graczy, mali są z niego wy-
pychani. To może być kłopotem 
dla gmin i to nie tylko najmniej-
szych. No i oczywiście kolejnym 
problemem jest odpowiednie fi-
nansowanie z banku. A trudno 
sobie wyobrazić, że banki zaak-
ceptują model, w którym wła-
ściciel farmy sprzedaje energię 
po cenach niższych niż rynkowe.

Skąd finansowanie

Na prosumenckie działania 
gmin warto poszukać dofinan-
sowania w regionalnych pro-
gramach operacyjnych i w wo-
jewódzkich funduszach ochrony 
środowiska. Na przykład w woj. 
podlaskim do 28 czerwca w ra-
mach działania 5.1 można się 
starać o wsparcie na inwesty-
cje z zakresu budowy nowych 
lub zwiększenia mocy jednostek 
wytwarzania energii elektrycz-
nej i ciepła z OZE wraz z podłą-
czeniem do sieci dystrybucyjnej/
przesyłowej na własne potrzeby. 

Można też sięgnąć po pienią-
dze z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Wprawdzie nie ma 
tam obecnie programu, z którego 
byłaby wprost dofinansowywana 
fotowoltaika w obiektach gmin-
nych, ale – jak zapewnia Sławo-
mir Kmiecik, rzecznik prasowy 
funduszu – w ramach prowadzo-
nych przez NFOŚiGW programów 
priorytetowych skierowanych na 
dofinansowania związane z go-

Gminy zapraszają słońce do współpracy.  Mimo pr
Chociaż produkcja prądu z farm fotowoltaicznych jest wciąż 
dla samorządów nieopłacalna, to coraz częściej sięgają one 
po tę możliwość. Zakładając panele, stają się prosumentami 
i wykorzystują elektryczność na własny użytek 

Tomasz Podgajniak: Budowa własnych jednostek wytwórczych  
nie daje gminie gwarancji  zmniejszenia rachunków za energię
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.  Mimo problemów z przepisami

P
rzy zakładaniu urządzeń czerpiących energię ze słońca przyświecają nam 
trzy cele: ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów wyposażonych w te 
urządzenia, redukcja smogu i emisji dwutlenku węgla oraz zapobieganie 

kosztom rosnącej energii. Jak zaczynaliśmy inwestycje w panele, to jeszcze 
kwestia cen prądu nie była tak istotna, mimo to decydowaliśmy się na takie 
działania. Zawsze staramy się dostosować urządzenia do lokalnych potrzeb  
i możliwości. Oczywiście duże znaczenie ma ekspozycja dachu na słońce  
i znalezienie dofinansowania. W ciągu ostatnich czterech lat w budynkach 
zarządzanych przez miasto zainstalowano już ponad 1000 modułów fotowol-
taicznych, które są w stanie wyprodukować ponad 200 MWh energii elek-
trycznej rocznie. W skali roku pozwala to zaoszczędzić ponad 100 tys. zł. 
Panele mamy już na szkołach, halach sportowych czy basenach, obiektach 
MOPS i straży miejskiej. Korzystamy zarówno z dotacji, jak i pożyczek z WFOŚ. 
Inwestując w OZE, trzeba się też zastanowić, czy w niektórych miejscach nie 
warto zainwestować w kolektory słoneczne. Także przy nich uzyskujemy 
dobre efekty. Instalujemy je na budynkach komunalnych mających własne 
kotłownie. Wtedy ciepło ze słońca bezpośrednio ogrzewa lub dogrzewa ciepłą 
wodę. Dzięki temu obniżamy koszty ciepłej wody nawet o jedną czwartą.    ©℗

J
ST mogą być jednym z głównych beneficjentów polskiej cichej rewolucji 
energetycznej. Postępuje ona oddolnie dzięki rozwiązaniom prosumenc-
kim i ułatwieniom prawnym mającym na celu szeroki rozwój energetyki 

odnawialnej. Aby tania i czysta energia w pełni docierała do samorządów, 
także z ich strony potrzebne jest zaangażowanie finansowe i organizacyjne. 
Powinny one zwracać szczególną uwagę na nowe zasady funkcjonowania 
energetyki prosumenckiej, atrakcyjne metody finansowania oraz aktualne 
uwarunkowania dot. zakupów energii i relacji umownych z operatorami 
systemu dystrybucyjnego (OSD). JST w pierwszym etapie powinny wykonać 
analizę możliwości optymalnego dostosowania rozwiązań, jakie dają OZE,  
do swojej indywidualnej sytuacji w zakresie zużycia, punktów przyłączenio-
wych, rodzaju obiektów energochłonnych i potrzebnej infrastruktury. Taka 
analiza techniczno-prawna powinna być podstawą do przygotowania 
inwestycji oraz rozmów z instytucjami finansowymi i dostawcami technolo-
gii. Kwestią wymagającą uwagi jest też na pewno sprawa prawidłowego 
zakwalifikowania działalności prosumenckiej w samorządach  
z punktu widzenia podatku VAT, gdyż pojawiają się wątpliwości co do 
konieczności opodatkowania JST z tytułu wprowadzenie energii elektrycz-
nej wytworzonej przez nie do sieci OSD. W obrocie funkcjonują sprzeczne 
interpretacje organów podatkowych. Należy więc zabezpieczyć samorząd 
indywidualną interpretacją podatkową w tym zakresie, przynajmniej 
do czasu wydania ogólnej informacji przez Ministerstwo Finansów.   ©℗

Michał Pierończyk 

zastępca prezydenta rudy Śląskiej 

Michał Tarka 

partner w kancelarii Prawnej BTk-Legal 

Marcin Nagórek 

radca prawny 

W pytaniu chodzi o dwie odręb-
ne kwestie: o legalność wydat-
kowania środków budżetowych 
na inwestycję w instalacje foto-
woltaiczne na nieruchomościach 
gminy i o kwestie proceduralno-
-budżetowe związane z planowa-
niem środków na ten cel.

Zgodnie z regulacją
Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, 
to warto odnieść się do ustaw: 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 
506), z 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 869) oraz posiłko-
wo do ustawy z 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach ob-
rachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 561 ze zm.). W art. 5 ostat-
niej z wymienionych ustaw 
wskazano m.in., że izby kon-
trolują gospodarkę finansową, 
w tym realizację zobowiązań 
podatkowych oraz zamówie-
nia publiczne podmiotów, na 
podstawie kryterium zgodno-
ści z prawem i zgodności doku-
mentacji ze stanem faktycznym. 
Oznacza to, że RIO nie ma kom-
petencji do kontroli wydatkowa-
nia środków budżetowych pod 
względem kryterium celowości 
czy gospodarności. Ma to istotne 
znaczenie, bo problem dotyczy 
tylko wyboru form i sposobów 
realizacji zadań przez gminę, 
a nie kwestii zasadności czy nie-
ponoszenia wydatku. W uchwa-
le kolegium RIO we Wrocławiu 
z 29 stycznia 2003 r. (nr 23/2003), 
zachowującej nadal aktualność, 
podano m.in., że: „do gminy, jako 
samodzielnej i odrębnej od or-
ganów administracji rządowej 
jednostki samorządu teryto-
rialnego wykonującej istotną 
część zadań publicznych, nale-
ży wybór form i środków reali-
zacji tych zadań. (….) Zawarte 
w art. 2 ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym 
prawo do działań samorządnych 
oznacza swobodę oceny, co jest 
sprzeczne, a co nie z interesa-
mi wspólnoty”. Zadaniem gminy 
jest dbanie o mienie komunal-
ne, co można upatrywać choćby 
w art. 7 ust. 1 pkt 15 oraz w art. 50 
ustawy o samorządzie gminnym. 
W szczególności obejmują one 
sprawy utrzymania gminnych 
obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych. W drugiej 
regulacji postanowiono zaś, że 
obowiązkiem osób uczestniczą-
cych w zarządzaniu mieniem 
komunalnym jest zachowanie 
szczególnej staranności przy 
wykonywaniu zarządu zgodnie 
z przeznaczeniem tego mienia 
i jego ochroną. Uzupełnieniem 
jest wyrażona w art. 51 ust. 1 ww. 
ustawy zasada samodzielności 
finansowej gminy, stanowiącej, 
że ta samodzielnie prowadzi go-
spodarkę finansową na podsta-
wie uchwały budżetowej”.

Z powyższego wywieść należy, 
że JST jest uprawniona, a nawet 
zobligowana, do dokonywania 
nakładów na mienie komunal-

ne. Wpisują się w to inwestycje 
w instalacje fotowoltaiczne. Do-
datkowego argumentu dostarcza 
ustawa o finansach publicznych. 
Jak bowiem stanowi art. 44 ust.  3,  
wydatki publiczne powinny być 
dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów, 

b) optymalnego doboru metod 
i środków służących osiągnięciu 
założonych celów; 

2) w sposób umożliwiający ter-
minową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wy-
nikających z wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań.

Z pewnością warunki te speł-
niają opisane w zapytaniu inwe-
stycje gminy. 

W budżecie tylko raz
Trzeba jednak oddzielić powyż-
szą kwestię od stosowania okre-
ślonych procedur budżetowych 
związanych z planowaniem 
środków na ww. inwestycję. Tu 
pojawia się problem związany 
z działaniami wójta i rady. Gmi-
na planuje bowiem zaciągnięcie 
w trybie wyprzedzającego finan-
sowania pożyczki w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na 
opisany cel w wysokości 2 mln zł. 
Jednocześnie w budżecie gminy 
są już zaplanowane dochody na 
ten cel pochodzące ze środków 
UE (dochodami jednostek samo-
rządu terytorialnego mogą być 
pieniądze pochodzące ze źródeł 
zagranicznych niepodlegające 
zwrotowi oraz środki pochodzą-
ce z budżetu UE, zaś przychody 
budżetu gminy obejmują także 
pożyczkę). Należy więc rozważyć, 
czy takie niejako podwójnie pla-
nowane finansowanie zadania 
(dochody – przychody) jest w ogó-
le dopuszczalne w kontekście art. 
89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach 
publicznych. Przepis ten stano-
wi, że JST mogą zaciągać kredyty 
i pożyczki oraz emitować papie-
ry wartościowe na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowa-
nych ze środków pochodzących 
z budżetu UE.

Pomocne w ocenie tego 
może być stanowisko wyrażo-
ne w uchwale Kolegium RIO 
w Rzeszowie z 11 marca 2019 r. 
(nr VIII/872/2019). W uzasadnie-
niu tej uchwały wskazano m.in. 
że: „z uwagi na fakt, że na sfi-
nansowanie tego przedsięwzię-
cia (….) [instalacje fotowoltaiczne: 
dop. autora] Rada Gminy zapla-
nowała równocześnie dochody 
pochodzące ze środków Unii Eu-
ropejskiej, brak jest uzasadnienia 
prawnego do planowania przy-
chodów z tytułu pożyczki dłu-
goterminowej na wyprzedzają-
ce finansowanie tego zadania”. 
Dalej wskazano także, iż skoro 
zaplanowano w budżecie gmi-
ny dochody z programu unijne-
go na ww. zadanie, to zaciągnię-
cie pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie tego zadania nie 
ma uzasadnienia prawnego 
w ww. art. 89 ust. 1 pkt 4 usta-
wy o finansach publicznych.  
 ©℗

Cel pożądany, ale planowana 
pożyczka nieuzasadniona

Nasza gmina zamierza w tym roku inwestować w instalacje foto-
woltaiczne na budynkach gminnych. Wójt przygotował projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2 mln zł (wyprzedzają-
ce finansowanie) z WFOŚ. W budżecie gminy są też zaplanowane 
dochody z programu unijnego (EFRR) na ten cel. W ten sposób 
zapewnimy tej inwestycji wkład własny i unijny. Mamy jednak 
wątpliwości, czy takie wydatki będą legalne (w kontekście ewen-
tualnej kontroli RIO) i czy planowanie budżetowe jest właściwe.

nież wchodzenie w relacje z inny-
mi podmiotami gospodarczymi 
z wykorzystaniem formuły part-
nerstwa publiczno-prywatnego.

Czy nie ma ryzyka, że koniunk-
tura się zmieni i to, co ma dziś 
przynieść korzyści, okaże się bala-
stem dla gminnego budżetu?
Farmy fotowoltaiczne mogą po-
dejmować dziś pracę po wygraniu 
aukcji ogłaszanej przez prezesa 
URE. Nie jest to warunek koniecz-
ny, ale przy dzisiejszych rynko-
wych cenach energii i kosztach 
wytwarzania inne podejście nie 
miałoby sensu ekonomicznego. 
Wyrównanie wypłacane przez 15 
lat przez operatora rozliczeń gwa-
rantuje pokrycie kosztów i spłatę 
zaciągniętych kredytów. Ryzyko, 
że przepisy w tym zakresie się za-
sadniczo zmienią, wydaje się dziś 
bardzo małe, choć historia branży 
wiatrowej musi zasiewać niepokój. 
Ale w przyszłości, w miarę tanie-
nia nowych instalacji, i to wspar-
cie okaże się niepotrzebne.

A jak to wygląda finansowo?
Przyjmuje się, że instalacja o mocy 
1 MW może w skali roku wytwo-
rzyć ok. 1000 MWh energii elek-
trycznej. To już całkiem spora 
wielkość, generująca przycho-

dy rzędu kilkuset tysięcy zło-
tych i mogąca zaspokoić znaczą 
część zapotrzebowania na energię 
w obiektach gminnych. Instala-
cje budynkowe są względnie tanie 
w realizacji. Koszty jednostkowe 
wraz ze skalą instalacji z reguły 
jednak rosną, zwłaszcza gdy wcho-
dzi w grę konieczność wzmocnie-
nia podłoża lub budowy przyłącza 
do odległego punktu przyłączenia. 

Gminy chciałyby więcej: nie tylko  
same korzystać z prądu, ale  
i go sprzedawać i na nim zarabiać. 
To dobry pomysł na biznes?
Niestety nie wprowadzono jeszcze 
do przepisów prawa pojęcia prosu-
menta instytucjonalnego. Ozna-
cza to, że podmioty gospodarcze 
i jednostki administracji nie mogą 
korzystać z tych systemów rozli-
czeń i sprzedawać nadwyżek prą-
du z instalacji budynkowych do 
sieci. Rząd deklaruje jednak, że 
prace legislacyjne w tym kierun-
ku są prowadzone. Gminy mogą 
być także właścicielami lub udzia-
łowcami przedsiębiorstw energe-
tycznych, które wykorzystują sys-
temy fotowoltaiczne. Wydaje się 
jednak, że jest wiele innych sposo-
bów uzyskiwania w tym obszarze 
całkiem godziwych przychodów 
bez podejmowania ryzyka prowa-

dzenia działalności gospodarczej. 
Najprostszym z nich są wpływy 
z tytułu dzierżawy powierzchni 
pod instalację paneli. Możliwe są 
też różne formy umów na zakup 
energii bezpośrednio od inwesto-
ra realizującego taki projekt na te-
renie gminy, na zasadzie tzw. PPA 
(Purchasing Power Agreement). 
Umożliwia to redukcję kosztów 
zasilania w energię obiektów 
gminnych. Przy czym trzeba wy-
raźnie powiedzieć, że w dzisiej-
szych warunkach cenowych i sys-
temowych granice opłacalności 
przebijają tylko instalacje prosu-
menckie, gdzie koszt wytworzenia 
energii jest już zbliżony albo niż-
szy od kosztu jej pozyskania z sieci 
(ok. 0,6 PLN/kWh). W przypadku 
większych instalacji naziemnych, 
które sprzedają energię bezpo-
średnio do sieci, nie da się jesz-
cze dziś uzyskać rentowności bez 
korzystania z systemu aukcyjnego. 
To w zasadzie zachęca do budowy 
obiektów o większej mocy, gdyż 
koszt przygotowania do uczest-
nictwa w aukcji, który w niewiel-
kim stopniu zależy od wielkości 
instalacji, może stanowić znaczące  
obciążenie przy instalacjach 
mniejszych. 
 ©℗

rozmawiał Jakub Pawłowski

spodarką wodno-ściekową, 
gospodarką odpadami czy 
adaptacją do zmian klima-
tu, instalacja fotowoltaiczna 
może być kosztem kwalifiko-
wanym przedsięwzięcia, jako 
dodatkowy jego element. Jed-
nak pod warunkiem, że jest 
ona niezbędna do prawidłowej 
realizacji projektu. – W trak-
cie oceny wniosku o dofinan-
sowanie jest brana pod uwagę 
kwestia zasadności ponoszo-
nych kosztów dla osiągnięcia 
efektu ekologicznego – dodaje 
rzecznik. A chodzi o takie pro-
gramy, jak:
 ■ Gospodarka wodno-ście-
kowa w aglomeracjach 
Część 1) Gospodarka ście-
kowa w ramach Krajowe-
go Programu Oczyszcza-
nia Ścieków Komunalnych 
(dofinansowanie m.in. mo-
dernizacji oczyszczalni 
ścieków) http://www.nfo-
sigw.gov.pl/oferta-finan-
sowania/srodki-krajowe/
programy-priorytetowe/
gospodarka-wodno-scie-
kowa-w-aglomeracjach/
 ■ Racjonalna gospodarka 
odpadami Część 1) Selek-
tywne zbieranie i zapobie-
ganie powstawaniu odpa-
dów i Część 2) Instalacje 
gospodarowania odpadami 
http://www.nfosigw.gov.pl/
oferta-finansowania/srod-
ki-krajowe/programy-prio-
rytetowe/racjonalna-go-
spodarka-odpadami/
 ■ Adaptacja do zmian kli-
matu oraz ograniczenie 
skutków zagrożeń środo-
wiska (dofinansowanie bu-
dowy i modernizacji ujęć 
wód i stacji uzdatnia-
nia wody oraz sieci wo-
dociągowych, systemów 
monitoringu zagrożeń 
i systemów wczesnego 
ostrzegania przed zagro-
żeniami) http://www.nfo-
sigw.gov.pl/oferta-finan-
sowania/srodki-krajowe/
programy-priorytetowe/
przeciwdzialanie-zagro-
zeniom-srodowiska/. ©℗
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Większość placówek oświatowych nie radzi sobie z dziećmi ze spektrum autyzmu i nie potrafi właściwie zorganizować edukacji 
dla takich uczniów. Tymczasem przykład naszego lidera dobrych praktyk – Gdańska – pokazuje, że przy wsparciu miasta i z pomocą 
organizacji pozarządowej może to się udać

Konieczne jest indywidualne podejście 

Autyzm – zaburzenie rozwojowe, które ujawnia się w okresie 
pierwszych trzech lat życia, częściej dotyczy chłopców niż 
dziewczynek. Jak dotąd nie wskazano jednoznacznie przyczyn 
występowania tego zaburzenia, nie ma też leku na autyzm. 
Wiadomo jednak, że wczesna diagnoza i rozpoczęcie inten-
sywnej terapii znacząco wpływa na późniejszy rozwój i życie 
dziecka.
Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za jeden 
z najpoważniejszych cywilizacyjnych problemów zdrowotnych. 
Według amerykańskich danych statystycznych już 1 na 68 dzieci 
rodzi się zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Dzieci z autyzmem rozwijają się nieharmonijnie, mają trudno-
ści z odczytywaniem emocji, rozumieniem przyczyn i skutków 
zachowania, intencji i zamiarów innych ludzi, kłopoty komu-
nikacyjne (zdarza się, że nie mówią). Ale nie ma dwóch takich 
samych dzieci z autyzmem, stąd konieczność indywidualnego 
podejścia do terapii i nauki. ©℗

Edukacja włączająca, także dla 
uczniów ze spektrum autyzmu, 
jest realizowana w wielu szko-
łach. A jednak państwa projekt 
uchodzi w skali kraju za ekspery-
ment pedagogiczny. Dlaczego? 
Model włączania, który funk-
cjonuje w Polsce i w niektó-
rych innych państwach Euro-
py, często nie jest dostosowany 
do potrzeb osób z zaburzenia-
mi ze spektrum autyzmu. O ile 
może się sprawdzać w przypad-
ku osób z zespołem Aspergera, 
które są w normie intelektual-
nej, o tyle dla dzieci na granicy 
normy i opóźnienia, a czasami 
niepełnosprawności intelek-
tualnej w stopniu lekkim, nie 
musi przynieść efektu. One po-
trzebują innej pomocy. Opra-
cowaliśmy więc formułę, któ-
ra pozwala na włączanie ich 
do klas rówieśniczych. Każdy 
uczeń ma swój indywidualny 
program nauki, każdy ma inny 
plan. I nie jest to plan sztyw-
ny, przyjęty na cały rok szkolny, 
tylko elastyczny, oparty o ana-
lizę ich zachowań, postępów 
i możliwości. Są tacy, którzy 
mają coraz więcej lekcji z klasą 
równoległą, z prawidłowo funk-
cjonującymi rówieśnikami. Ale 
zdarza się, że mają gorszy okres 
albo materiał jest dla nich za 
trudny. Wtedy skracamy czas 
pobytu w klasie rówieśniczej 
i dziecko realizuje więcej zadań 
w małej grupie, a my staramy 
się mu pomóc w przezwycię-
żeniu trudności. Oczywiście 
dążymy do tego, by na nowo 
wydłużyć czas nauki z dzieć-
mi w klasie równoległej.

Jak to się wszystko zaczęło?
Zgłosiliśmy władzom Gdań-
ska potrzebę utworzenia szko-
ły na trochę innych zasadach, 
w oparciu o doświadczenia 
instytutu. Mieliśmy wówczas 
grupkę dzieci, które po kilku 
latach terapii realizowały u nas 
roczne obowiązkowe przygo-
towanie przedszkolne i chcie-
liśmy, by mogły kontynuować 
terapię, i naukę na poziomie 
szkoły podstawowej. Ówczesny 
prezydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz zawsze wspierał naszą 
działalność i ten pomysł też mu 
się spodobał. Zaczęły się poszu-
kiwania szkoły, która by z nami 
realizowała ten eksperyment. 

Jak one wyglądały?
Wydział edukacji miasta wysłał 
do szkół zapytania. Było w nich 
też określone, jakie wymagania 
musi spełniać taka placówka. 
Zgłosiło się kilka, a my z nich 
wybraliśmy Szkołę Podstawo-
wą nr 69 im. gen. Stanisława 
Sosabowskiego.

Dlaczego tę?
Była niewielka i położona w tej 
części miasta, która przesta-
ła być popularna wśród mło-
dych ludzi. Borykała się z pro-
blemem braku uczniów. Ale 
dzięki temu miała dobre wa-
runki lokalowe. Nie wszystkie 
klasy były wykorzystywane do 
zajęć. Stosunkowo łatwo było 
zagospodarować część dolne-
go korytarza na potrzeby na-
szych dzieci. Ta część szkoły 
została oddzielona szklanymi 
drzwiami, dwie znajdujące się 
tam klasy zostały podzielone 
na pół i w ten sposób powstały 

cztery sale. To w nich może-
my prowadzić zajęcia w małych 
grupach, które są realizowane 
w momencie, kiedy dzieci nie 
mogą uczestniczyć w lekcjach 
z rówieśnikami. Do tego są 
osobne łazienki i szatnia. Środ-
ki na remont dało miasto. Tak 
zorganizowana przestrzeń na 
terenie szkoły pozwala na łatwe 
przechodzenie na poszczególne 
zajęcia i lekcje. Jednocześnie, 
kiedy zajdzie taka konieczność, 
dzieci ze spektrum autyzmu 
mogą spędzać przerwy w do-
stosowanej do ich potrzeb prze-
strzeni.

Projekt rozpoczął się dwa lata 
temu. Z iloma dziećmi?
Pierwsza czwórka zaczęła na-
ukę w roku szkolnym 2017/2018. 
Po wakacjach będą już ucznia-
mi trzeciej klasy. W klasie niżej 
też mamy czworo dzieci. A w 
tegorocznej rekrutacji do nowej 
pierwszej klasy, która ruszy od 
września, będzie chodziła trój-
ka uczniów. 

Jak wygląda kadra?
W każdej klasie jest zawsze 
jeden nauczyciel prowadzący 
i jeden nauczyciel wspoma-
gający oraz w razie potrzeby 
pomoc nauczyciela. To oso-
by, które przed rozpoczęciem 
pracy były przeszkolone przez 
IWRD, odbyły także szkolenia 
praktyczne. Oprócz tego specja-
liści z IWRD prowadzą w SP 69 
regularne superwizje. Polegają 
one na obserwacji wszystkich 
form zajęć, zarówno tych pro-
wadzonych w małych grupach, 
jak i w klasie rówieśniczej. Pod-
czas obserwacji spisywane są 
zalecenia dotyczące progra-
mów edukacyjno-terapeutycz-
nych, sposobów nagradzania 
i motywowania uczniów oraz 
organizacji samego procesu 
uczenia. Ustalane są też for-
my prowadzonej dokumentacji 
i rejestracji postępów uczniów. 
Po zakończonych lekcjach 
wszystkie wskazówki są bardzo 

szczegółowo omawiane z na-
uczycielami. W obecnym roku 
szkolnym specjaliści z IWRD 
przeprowadzili ponad 100 go-
dzin superwizji, które można 
wycenić na około 15 tys. zł. Ale 
ponieważ jest to wspólny pro-
jekt z miastem i szkołą, robimy 
to pro publico bono. Ważna jest 
nie tylko współpraca z nauczy-
cielami pracującymi w oddziale 
dla dzieci z autyzmem, ale ca-
łym gronem pedagogicznym, 
bo przecież dzieci nie funk-
cjonują w oderwaniu od całej 
społeczności szkolnej, tylko są 
jej częścią. 

Czyli trzeba mieć za sobą sztab 
specjalistów.
Tak, z pewnością. Ale nie tylko 
to. Zanim dzieci trafią do szko-
ły, trzeba je do tego przygoto-
wać. Szkoła to nie jest miejsce 
prowadzenia terapii, zwłasz-
cza tej początkowej. Dziecko 
rozpoczynając naukę w klasie, 
musi umieć siedzieć w ławce, 
patrzeć na nauczyciela, mieć 
pewne umiejętności społecz-
ne. Bez wcześniejszej terapii 
nawet umieszczenie w małej, 
kilkuosobowej grupie może się 
nie udać. Rodzice powinni mieć 
tego świadomość. 

Wróćmy do edukacji. Czy dzieci 
realizują podstawę programową?
Oczywiście, że tak. Mają też 
zwyczajne podręczniki. W nie-
których dziedzinach potrafią 
osiągać wyższe wyniki niż ich 
rówieśnicy w zwyczajnych kla-
sach, w innych zaś potrzebu-
ją większej pomocy. Bo rozwój 
osób ze spektrum autyzmu jest 
bardzo nieharmonijny. I mając 
to na uwadze, musimy z jednej 
strony wydobywać ich umie-
jętności, a z drugiej poświęcać 
więcej czasu na to, co sprawia 
trudności. Stąd konieczność 
tworzenia zindywidualizowa-
nych programów edukacyjno-
-terapeutycznych. 

Co jest więc głównym celem?
Wysokiej jakości terapia, edu-
kacja, ale przede wszystkim 
zdobycie przez dzieci całego 
wachlarza umiejętności, któ-
re pozwolą im jak najlepiej ra-
dzić sobie w naturalnym oto-
czeniu. Stworzenie systemu 
przyjaznego, szytego na mia-
rę potrzeb dzieci, dającego im 
szansę na lepsze funkcjono-
wanie i rozwój. Systemu, który 
da poczucie bezpieczeństwa 
dzieciom i satysfakcję nauczy-
cielom. 

Czy jest szansa, że eksperyment 
przestanie być eksperymentem, 
a wpisze się na stałe w system 
kształcenia w Gdańsku, a może 
nie tylko tu? Jak pani to ocenia?
Mamy nadzieję na kontynuację 
projektu w SP 69 oraz wdra-
żanie tych dobrych praktyk 
w innych szkołach i nie tylko 
w Gdańsku, ale w całym kra-
ju. Czas pokaże, czy nam się to 
uda. Chociaż projekt jest wciąż 
w fazie ewaluacji, to po dwóch 
latach mogę powiedzieć, że 
wzbogacenie oferty kształcenia 
o taką formę edukacji włączają-
cej byłoby bardzo korzystne dla 
dzieci ze spektrum autyzmu. 
Opracowany przez nas model 
popierają zarówno rodzice jak 
i nauczyciele. ©℗

Dziś druga część cyklu „Perły Samorządu 2019.  
Liderzy dobrych praktyk”. Prezentujemy w nim 
rozwiązania wdrożone przez liderów dobrych 
praktyk i inne gminy wyróżnione  
w siódmym rankingu DGP.   
 ©℗

Perły
 samorządu

LIDERZY DOBRYCH PRAKTYK

Gmina może dać realną szansę wszystkim uczniom 

A
B

Eksperyment edukacyjny  
w Gdańsku krok po kroku

�  Wyszła od organizacji pozarządowej, Fundacji  
– Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, która  
od 2006 r. wszechstronnie pomaga dzieciom  
z autyzmem oraz ich rodzinom.

�  Wsparcie prezydenta miasta i wydziału edukacji 
magistratu:
– poszukiwanie właściwej placówki oświatowej, 
–  sfinansowanie remontu i zakup niezbędnego wypo-

sażenia – 100 tys. zł
–  pokrycie kosztów etatów nauczycielskich i specja-

listycznych szkoleń (750 zł – tyle  wynosi średnio 
trzyetapowe szkolenie pedagogów zajmujących się  
uczniami ze spektrum autyzmu)

Udział jednostki samorządu terytorialnego

�  Szkoła musi mieć odpowiednie warunki lokalowe, małe 
klasy i nauczycieli chętnych do kształcenia się i wdrażania 
tego modelu

�  Wsparcie IWRD, od szkoleń, po superwizje, porady, 
konsultacje itp. 

Zaangażowanie placówki oświatowej

Stały nadzór specjalistyczny

InicjatywaDR AnnA BuDzIńSkA 

dyrektor Instytutu Wspomaga-
nia Rozwoju Dziecka, który wspólnie 
z gdańskim samorządem realizuje 
projekt edukacji włączającej dla dzieci 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
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tylu uczniów z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, uczy się w gdańskich szkołach 
samorządowych

tylu uczniów kształci się w szkołach  
niepublicznych

dzieci bierze udział w gdańskim eksperymen-
cie, od września będzie ich jedenaścioro
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Od 6 czerwca weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące funkcjonowa-
nia środowiskowych domów sa-
mopomocy (ŚDS). Pod tą nazwą 
kryją się ośrodki wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, 
które w wyniku swojej dysfunk-
cji zdrowotnej wymagają pomocy 
w codziennym życiu. Jeszcze do 
niedawna możliwe było funkcjo-
nowanie trzech typów ŚDS:
 ■ A – dla osób przewlekle psy-
chicznie chorych
 ■ B – dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną
 ■ C – dla osób wykazujących 
inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych.
Natomiast dzięki ostatniej no-

welizacji rozporządzenia mini-
stra pracy i polityki społecznej 
z 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
ŚDS (Dz.U. poz. 1586 ze zm.) ta li-
sta została poszerzona o czwar-
tą placówkę – typu D, oferującą 
usługi osobom ze spektrum auty-
zmu oraz niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. W założeniach mają 
to być kameralne ośrodki mak-
symalnie tylko dla siedmiu osób, 
które będą najlepiej odpowiadać 
na ich potrzeby. Rodziny osób 
ze spektrum autyzmu zabiegały 
o to od lat. Zmiany postulował też 
rzecznik praw obywatelskich, do 
którego regularnie trafiały skargi 
na niewłaściwą opiekę nad nimi. 
Do tej pory bowiem, jeśli nie miały 
pomocy bliskich, trafiały do do-
mów pomocy społecznej albo do 
jednego z trzech ŚDS-ów. Ale po-

byt w wieloosobowych salach bez 
odpowiedniej terapii częstokroć 
powodował u nich zaostrzenie za-
burzeń (aż do zachowań agresyw-
nych), a w rezultacie izolację czy 
konieczność podawania środków 
psychotropowych.

Finansowanie na start
Prowadzenie ŚDS jest dla sa-
morządów (gminy lub powiatu) 
zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rządowej, a więc fi-
nansowanym z budżetu państwa. 
Z tego właśnie źródła pokrywane 
są koszty utworzenia placówki, 
w tym remont lub adaptacja lo-
kalu przeznaczonego na dom, jego 
wyposażenie, a potem wydatki na 
bieżące utrzymanie. Przy czym 
gdyby samorząd chciał uruchomić 
placówkę typu D (analogicznie jak 
w przypadku pozostałych jej profi-
lów), wymaga to zgody wojewody 
oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, które dyspo-
nuje określoną pulą pieniędzy z re-
zerwy celowej budżetu na nowe 
placówki lub zwiększenie miejsc 
w tych istniejących. Jak się dowia-
dujemy, w tym roku rozdyspono-
wano na ten cel ponad 49 mln zł. 
W przyszłym roku, mimo że po-
wstał SDŚ, pieniądze będą na po-
dobnym poziomie. [stanowisko]

Odbywa się to w ten sposób, że 
resort informuje wojewodów, ja-
kie środki są zaplanowane w bu-

dżetowej rezerwie na dany rok, 
ci zaś powiadamiają gminy i po-
wiaty o możliwości wnioskowa-
nia o pieniądze. Samorząd składa 
wniosek również wtedy, gdy nie 
będzie samodzielnie prowadził 
ŚDS, ale zlecał to np. organizacji 
pozarządowej. 

Jednocześnie każdy wojewo-
da określa procedury i wyma-
gania, jakie będą obowiązywały 
przy ubieganiu się o budżetową 
dotację. Zwykle obejmują one 
sporządzenie diagnozy potrzeb 
i sytuacji społecznej samorządu, 
w tym liczby osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz uwzględnienie 
konieczności utworzenia ośrod-
ka wsparcia w gminnej (powia-
towej) strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. Z kolei 
do wniosku najczęściej trzeba do-
łączyć dokładny opis planowanej 
inwestycji, zawierający informacje 
m.in. o budynku, w którym będzie 
się mieścić ŚDS (wraz z tytułem 
prawnym do nieruchomości), pla-
nowaną strukturę zatrudnienia, 
koszt realizacji zadania oraz wy-
sokość kwoty, jaka ma być przy-
znana. Złożona dokumentacja 
jest najpierw analizowana przez 
służby wojewody, a potem przez 
MRPiPS, które podejmuje osta-
teczną decyzję co do przyznania 
dotacji na założenie placówki.  

Środki na utrzymanie
Natomiast bieżące koszty działa-
nia ŚDS są pokrywane w formie 
dotacji celowej. Jest to wsparcie 
miesięczne ustalane jako iloczyn 
liczby uczestników oraz średniej 
miesięcznej kwoty dotacji na 
jedną osobę, wyliczonej dla wo-
jewództwa. Przy czym przepisy 
określają, że przekazywana samo-
rządom należność na podopiecz-
nego domu nie może być niższa 
niż 250 proc. kryterium dochodo-
wego obowiązującego w pomocy 
społecznej. Obecnie dotacja wyno-
si 1752,50 zł miesięcznie na osobę. 
Co ważne, jej wysokość może być 
zwiększona maksymalnie o 20 
proc. lub 30 proc. (do 525,75 zł). 
W tym pierwszym przypadku 
wyższa dotacja jest uzależniona 
od liczby uczestników oraz zakre-
su, rodzaju i jakości świadczonych 
usług. Warunkiem jej uzyskania 
jest to, by wojewoda miał wol-
ne środki. Druga sytuacja, czyli 
zwiększenie o 30 proc. dotacji, jest 
szczególnie istotna z punktu wi-
dzenia samorządu planującego 
otworzenie ŚDS-D. Można je bo-
wiem uzyskać tylko na osobę ze 
spektrum autyzmu lub niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi 
– pod dodatkowym warunkiem, 
że dana osoba ma orzeczenie za-
liczające ją do znacznego stop-
nia niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniem konieczności sta-
łej lub długotrwałej opieki bądź 
pomocy innej osoby z uwagi na 
znacznie ograniczoną możliwość 
samodzielnej egzystencji.  

Wymogi lokalowe
Budynek, w którym samorząd 
chciałby otworzyć ŚDS typu D, 
musi spełniać standardy określo-
ne w rozporządzeniu z 9 grudnia 
2010 r. Musi to być obiekt pozba-
wiony barier architektonicznych, 
wyposażony w udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych oraz zlo-
kalizowany w miejscu zapewnia-
jącym im bezpieczeństwo i spokój. 
Powierzchnia użytkowa przypa-
dająca na jednego uczestnika 
zajęć ma wynosić nie mniej niż 
8 mkw. W ŚDS muszą być po-
mieszczenia wyposażone w me-

ble i sprzęty odpowiednie do pro-
wadzenia zajęć. Musi być też sala 
ogólna umożliwiająca spotykanie 
się osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin (może też pełnić funkcję 
sali terapii zajęciowej lub ru-
chowej), co najmniej dwa pokoje 
wielofunkcyjne do prowadzenia 
działalności wspierającej, aktywi-
zującej i rehabilitacyjnej w formie 
treningów oraz odrębne pomiesz-
czenie do indywidualnego porad-
nictwa, np. psychologicznego czy 
logopedycznego. Co istotne, w ŚDS 
typu D wymagany jest też specjal-
ny pokój wyciszenia i kuchnia bę-
dąca jednocześnie pracownią ku-
linarną oraz jadalnia, łazienka i co 
najmniej trzy toalety, w tym dwie 
oddzielne dla kobiet i mężczyzn, 
którzy są uczestnikami zajęć oraz 
dla personelu. Gdy ŚDS jest miej-
scem pobytu całodobowego (za-
zwyczaj w placówce spędza się 
kilka godzin w ciągu dnia), musi 
spełniać dodatkowe wymogi. Ko-
nieczne jest wtedy przygotowanie 
pokoi jedno- lub dwuosobowych, 
z łazienką i ewentualnie także 
z aneksem kuchennym.

Personel i usługi
Wynikające z przepisów wyma-
gania obowiązujące ŚDS dotyczą 
również zatrudnianych w nim 
osób. Po pierwsze, placówka 
musi mieć kierownika, któ-
ry ma wyższe wykształcenie na 
kierunku mającym zastosowa-
nie do świadczenia usług w takim 

domu oraz półroczne doświad-
czenie w pracy z osobami z zabu-
rzeniami psychicznymi. W skład 
kadry mogą wchodzić tylko oso-
by z odpowiednim wykształce-
niem. Są to: psycholog, pedagog, 
pracownik socjalny, instruktor 
terapii zawodowej, asystent oso-
by niepełnosprawnej oraz inni 
specjaliści – w zależności od ro-
dzaju i zakresu usług świadczo-
nych w ŚDS. Mogą to być np. pra-
cownicy realizujący świadczenia 
zdrowotne: rehabilitacyjne i pie-
lęgniarskie. Członkowie personelu 
tworzą zespół wspierająco-akty-
wizujący, a przepisy przewidują, 
że dla placówki typu D wskaźnik 
zatrudnienia wynosi 1 etat na  
trzech uczestników.

Zadaniem kadry ŚDS jest 
świadczenie dla przebywających 
w nich osób usług, które są wy-
mienione w przepisach rozpo-
rządzenia. 

Są pierwsi chętni
Po tym, jak zmieniły się przepisy, 
powstaje pytanie, czy samorzą-
dy będą zainteresowane urucha-
mianiem ŚDS typu D. Tak ocze-
kiwane przez środowiska osób 
z autyzmem nowe prawo może 
pozostać bowiem martwe, o ile 
gminy i powiaty nie będą chciały 
zakładać przeznaczonych dla nich 
placówek. Okazuje się jednak, że 
niektóre z nich już się nad tym 
zastanawiają. – Obecnie mamy 
sześć ŚDS, ale utworzenie placów-

ki typu D będzie dla nas prioryte-
tem i nowym wyzwaniem. Doło-
żymy wszelkich starań, aby taki 
ośrodek powstał i współpracujemy 
w tym zakresie z organizacjami 
działającymi na rzecz osób z auty-
zmem oraz ich rodzinami – mówi 
Andrzej Mańkowski, zastępca dy-
rektora Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej we Wrocławiu. 
Poszerzenie oferty ŚDS bierze pod 
uwagę także Lublin. – Potrzebę 
utworzenia niewielkiej placówki 
prowadzonej przez organizację 
pozarządową zgłosili sami rodzice. 
Czekamy jednak na bardziej szcze-
gółowe informacje, jakie będą wa-
runki finansowe do ich zakładania 
– mówi Katarzyna Fus, dyrektor 
MOPR w Lublinie. Rozeznanie co 
do potrzeb i możliwości w zakresie 
utworzenia ŚDS dla osób z auty-
zmem prowadzi również Kraków.

Na razie nowego typu placów-
ki nie zamierza otwierać Gdynia. 
Katarzyna Stec, zastępca dyrekto-
ra tamtejszego MOPS, tłumaczy 
to tym, że autyści i osoby z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi są 
objęci wsparciem w pozostałych 
typach domów oraz innych insty-
tucjach wsparcia, w tym warszta-
tach i klubach terapii zajęciowej. 
– Nie jest wykluczone, że może to 
nastąpić w kolejnych latach, jeśli 
wzrosną potrzeby w tym zakre-
sie, a dotychczasowa oferta sta-
nie się niewystarczająca – za-
pewnia. Podobnie brak planów 
co do prowadzenia ŚDS typu D 
uzasadnia Katarzyna Skonieczka, 
rzecznik MOPS w Łodzi. Trochę 
inaczej wygląda sytuacja w Gdań-
sku, który pozyskał środki z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego na projekt „Gdański model 
środowiskowego wsparcia osób 
dorosłych z autyzmem z niepeł-
nosprawnością intelektualną”, 
który realizuje wspólnie z part-
nerami – dwiema organizacjami 
pozarządowymi. W jego ramach 
ma być stworzony w mieście 
kompleksowy innowacyjny sys-
tem pomocy obejmujący szkole-
nia i grupy wsparcia dla rodzin, 
usługi zdrowotne oraz utworze-
nie placówki dla takich osób (ma 
być uruchomiona jeszcze w tym 
roku). W Gdańsku jest też prowa-
dzony pilotażowy eksperymen-
talny model edukacji włączającej 
dla uczniów z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu, o czym pi-
szemy na stronie obok. ©℗

Wrocław, Lublin, Kraków – to miasta, które zastanawiają się nad uruchomieniem nowego typu 
środowiskowego domu samopomocy. Umożliwia to rozporządzenie resortu rodziny

Można już zakładać placówki wsparcia dla osób  
z autyzmem. O ile wystarczy pieniędzy

!
 Budżetową dotacją nie 
są objęte usługi trans-
portowe polegające na 
dowożeniu i odwożeniu 
uczestników zajęć w ŚDS. 
Jeśli samorząd zdecydu-
je się zapewniać dojazd do 
placówki (nie ma takiego 
obowiązku), to sam ponosi 
koszty z tym związane.

PATRONAT

  REKLAMA
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4 czerwca 2019 r.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pełno-

mocnika rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach 
w roku 2022 (Dz.U. poz. 1036)
Omówienie: Pełnomocnik, w celu realizacji powierzonych mu zadań, może współpraco-
wać m.in. z organami jednostek samorządu terytorialnego.

6 czerwca 2019 r.
 Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 16 maja 2019 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. poz. 967)
Omówienie: Można tworzyć nowy typ środowiskowego domu samopomocy – D. 
Liczba miejsc w domu typu D nie może być mniejsza niż pięć – gdy są w nim wyłącznie 
osoby ze spektrum autyzmu, oraz siedem – w przypadku gdy są to wyłącznie osoby 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi albo osoby ze spektrum autyzmu i niepełno-
sprawnościami sprzężonymi. 

7 czerwca 2019 r.
 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 maja 2019 r. w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1045)
Omówienie: Jednostka samorządu terytorialnego (JST) prowadząca publiczną placówkę 
doskonalenia nauczycieli na co najmniej sześć miesięcy przed terminem jej planowanej 
likwidacji powinna zawiadomić o takim zamiarze kuratora oświaty.

12 czerwca 2019 r.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele 
edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz 
pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-eduka-
cyjnych w latach 2019–2021 (Dz.U. poz. 1075)
Omówienie: Wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje rodziców dziecka lub ucznia 
(prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka 
albo pełnoletniego ucznia o możliwości przyznania zasiłku losowego. Po wyrażeniu 
przez te osoby zgody, włodarze gmin i miast sporządzają listę uprawnionych dzieci 
i uczniów oraz przyznają im zasiłek.

 Do 26 lipca 2019 r. będzie kontynuowany 
ogłoszony przez Zarząd Województwa Mało-
polskiego nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów mających na celu przeciwdziałanie 
klęskom żywiołowym. O dofinansowanie 
mogą starać się m.in. jednostki samorządu 
terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

1 lipca 2019 r.
 Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie 

ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. poz. 1016)

Omówienie: Organy gmin – poza udostęp-
nianiem danych jednostkowych z lokalnych 
rejestrów mieszkańców – będą też posiadały 
kompetencje do udostępniania danych jednost-
kowych z ogólnokrajowego rejestru PESEL. 
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru 
centralnego będzie można składać w dowol-
nym organie gminy.

 Ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 924)

Omówienie: Świadczenie w ramach programu 
„Rodzina 500 plus” będzie przysługiwało również 
na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na 
dochód. Wnioski o przyznanie wsparcia na 
nowych zasadach będzie można składać 
w dwóch formach: elektronicznej – od 1 lipca 
2019 r., a także papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.

 Art. 4, art. 6, art. 17, art. 19 i art. 44 ustawy 
z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsię-
biorców w prawie podatkowym i gospodarczym 
(Dz.U. poz. 2244)

Omówienie: Gminy będą miały obowiązek 
przyjmowania w formie elektronicznej dekla-
racji i informacji dotyczących m.in. podatków 
od nieruchomości, rolnego i leśnego (według 
poprzednich przepisów takie rozwiązanie 
było opcjonalne, uzależnione od decyzji rady 
gminy). Ponadto nowe przepisy przewi-
dują ujednolicenie wzorów wspomnianych 
deklaracji i informacji (poniżej czytaj też 
informacje dotyczące nowych deklaracji). 

11 lipca 2019 r.
 Rozporządzenie ministra infrastruktury  

z 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej 
rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń 
oraz opłat związanych z profesjonalną rejestra-
cją pojazdów (Dz.U. poz. 546)

Omówienie: Starosta przyjmie wniosek 
o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestra-
cji pojazdów z załączonymi dokumentami. 
Pobierze opłatę za wydanie m.in. decyzji 
o profesjonalnej rejestracji pojazdów – 100 zł.

18 lipca 2019 r.
 Ustawa z 16 maja 2019 r. o Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej (Dz.U. poz. 1123)

Omówienie: Będzie utworzony Fundusz 
rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej. Środki 
z funduszu trafią do jednostek samorządu 
terytorialnego – organizatorów publicznego 
transportu zbiorowego w wyniku dwuetapo-
wego postępowania.

 ściągawka  dla samorządowców

Stan prawny na dzień: 24.06.2019 r.

Oprac. Krzysztof Tomaszewski, krzysztof.tomaszewski@infor.pl ©℗ Ściągawki ukazują się w ostatnim numerze miesiąca

Co nas czeka w lipcu

Weszły 
w życie

5 lipca 2019 r.
ZUS –  Termin zapłaty składki na ubezpie-

czenie społeczne, zdrowotne, Fundusz 
Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych opłacanej 
przez jednostki budżetowe i samorzą-
dowe zakłady budżetowe

 Minister finansów wydał następujące 
rozporządzenia: w sprawie wzorów informacji 
o nieruchomościach i obiektach budowlanych 
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 
(Dz.U. poz. 1104); w sprawie wzorów informacji 
o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 
poz. 1105); a także w sprawie wzorów informa-
cji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 
poz. 1126). Wymienione rozporządzenia wejdą 
w życie 1 lipca 2019 r.

 Uchwalono ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym
Omówienie: Sejmik województwa – w terminie 15 miesięcy od otrzymania wyników 
wykonanej przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oceny poziomów 
substancji w powietrzu i klasyfikacji stref – określi w uchwale program ochrony powie-
trza. Dotychczas miał na to 18 miesięcy. Do zadań urzędu marszałkowskiego należeć 
będzie m.in. monitorowanie realizacji poszczególnych działań naprawczych w gminach, 
określonych programami ochrony powietrza i planami działań krótkoterminowych. Urząd 
marszałkowski będzie również przygotowywał szczegółowe informacje na ten temat 
i sprawozdań dla ministra środowiska. 

 Przeprowadzono pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Omówienie: Gminy będą musiały zapewnić selektywne zbierania odpadów komunalnych 
stanowiących co najmniej: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowa-
niowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Będzie można zbierać odpady komunalne nie 
tylko w pojemnikach, lecz również w workach. Wiele gmin stosuje zbieranie odpadów 
w workach, ponieważ zajmują one mniej miejsca i są tańsze. Będzie dwukrotnie wyższa 
opłata za niesegregowanie odpadów, aby zachęcić mieszkańców do prawidłowego  
ich zbierania. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy znajdą się infor-
macje o wysokości zrealizowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i wydatków poniesionych na system gospodarowania nimi. Na wójta 
(burmistrza lub prezydenta miasta) nałożono obowiązek kontroli w terenie podmiotów 
odbierających odpady komunalne.

Świadczenie związane z narodzinami dziecka
 Gminy nie będą już odrzucać zaświadczeń uprawniających do ubiegania się o świad-

czenia związane z narodzinami dziecka, jeżeli nie będzie na nich pieczątki lekarza lub 
położnej. Przewiduje to projekt zmiany rozporządzenia ministra zdrowia, który był 
przedmiotem konsultacji. 

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej
 Świadczenie 300+ na kolejny rok szkolny będzie w dalszym ciągu przyznawane na 

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2018 r. (Dz.U. poz. 1061). Takie 
wyjaśnienie zawiera pismo skierowane do gmin przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Poinformowano w nim, że aktualny pozostaje również  wzór 
wniosku o przyznanie pieniędzy na wyprawkę szkolną, który jest zamieszczony na 
stronie internetowej resortu. Wnioski będzie można składać przez internet już od 1  lipca 
2019 r., a w formie papierowej – od 1 sierpnia. (Z wcześniejszych zapowiedzi wynikało, 
że środki na szkolną wyprawkę miały być przyznawane na podstawie ustawy). 

Rewitalizacja terenów miejskich
 30 czerwca 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach Programu Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego, którego celem jest rewitalizacja terenów miejskich. 
Potrwa do osiągnięcia 100-proc. alokacji środków finansowych lub do zamknięcia 
konkursu odpowiednią decyzją. O wsparcie mogą starać się m.in. JST, ich związki 
i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne. Dofinansowanie mogą 
uzyskać m.in. na modernizację i remonty budynków wraz z zagospodarowaniem 
przyległego otoczenia, na przebudowę i modernizację dróg lokalnych w celu poprawy 
dostępności do rewitalizowanego obszaru, a także prace związane z remontem części 
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych i rozbudową podstawowej infra-
struktury komunalnej. 

Sejm

Projekt

Wyjaśnienia

Konkurs

Ważny 
termin

Deklaracje

Konkurs

Wejdzie  
w życie

Co się wydarzyło w czerwcu


