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Ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie
układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzono kilka zmian dotyczących regulacji z ustawy
o finansach publicznych.
Wyjątek od zasady równoważenie budżetu
Do tzw. specustawy covidowej wprowadzono art. 15zoa, zgodnie którym w 2020 r. jednostka
samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o kwotę:
1. planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi
lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy o finansach publicznych;
2. planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.
Ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącym skutkiem wystąpienia COVID-19,
jest zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w
zmianie budżetu, o której mowa wyżej, a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w
sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.
Jednocześnie wskazano, że przez dochody rozumie się dochody podatkowe, o których mowa w art. 20
ust. 3, art. 22 ust. 3 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, powiększone o opłatę miejscową i uzdrowiskową.
Na koniec roku budżetowego 2020 ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 ustawy następuje z
uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia
COVID-19.
Wyłom z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Kolejnym dodanym w specustawie covidowej przepisem jest art. 15zzob. Zgodnie z tą regulacją
ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie spłaty zobowiązań
jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat
kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub
zaciągniętych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego
skutkiem wystąpienia COVID-19.
Ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego:
1. na lata 2020–2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki
bieżące na obsługę długu; w tym zakresie nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o
wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19.
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Zaciągnięcie wskazanych zobowiązań nie może zagrażać realizacji zadań publicznych przez jednostkę
samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych. RIO wydając opinię o możliwości
spłaty tych zobowiązań, będzie oceniać w szczególności wpływ planowanych zobowiązań na realizację
zadań publicznych.
Kwota długu na koniec roku budżetowego
Zgodnie z wprowadzonym art. 15zoc specustawy covidowej na koniec roku budżetowego 2020 łączna
kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 80% wykonanych dochodów
ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego 2020 łączna kwota długu
jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 80% planowanych w danym
roku budżetowym dochodów tej jednostki.
Powyższe relacje mogą być niezachowane jedynie w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego
spełnia ograniczenie w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, określone w art.
243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bez zastosowania wyłączenia
określonego w art. 15zob ust. 1 specustawy covidowej.
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