Elektronicznie podpisany przez:
TOBIASZ FRYTZ; GMINA KARPACZ
dnia 27 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXII/250/20
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego odstąpienia od realizacji zadań wybranych w ramach
Budżetu Obywatelskiego Karpacza
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz § 15 ust. 1 i 2 pkt 5 uchwały nr LVI/510/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września
2018 r. w sprawie Statutu Gminy Karpacz (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4847 z późn. zm.), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wskazując, że na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U.
poz. 491) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Rada Miejska Karpacza
zwraca się do Burmistrza Karpacza z apelem aby:
1) wydatki zaplanowane w budżecie Gminy Karpacz na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu
Obywatelskiego Karpacza przeznaczyć na zapewnienie realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 374 z późn. zm.);
2) w budżecie Gminy Karpacz na rok 2021 zaplanować realizację zadań, o których mowa w pkt. 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tobiasz Frytz
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym „Do właściwości rady gminy należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. ”
Z kolei z treści § 15 ust. 1 i 2 pkt 5 Statutu Gminy Karpacz wynika, że „1. Rada obraduje na
sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w
Ustawie oraz wynikające z innych przepisów. 2. Zakres przedmiotowy uchwał dotyczy: 5) apeli zawierających formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego
postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;”.
Obowiązujący od 20 marca br. stan epidemii, a wcześniej – stan zagrożenia epidemicznego
oznacza ogromne zmiany w funkcjonowaniu samorządów. Kondycja finansowa JST od początku
roku była poważnie osłabiona z powodu ubiegłorocznych zmian ustawowych (reforma PIT, wzrost
płacy minimalnej i kolejne podwyżki dla nauczycieli), a w tej chwili jest dodatkowo zagrożona ze
względu na spodziewane opóźnienia w płatnościach podatków i opłat lokalnych oraz dalsze
zmniejszenia wpływów z PIT i CIT. Już teraz wiadomo, że korekty będą wymagały prognozy
dotyczące wpływów z podatków w 2020 roku. Zawieszenie działalności wielu firm, spadek
obrotów innych – to wszystko negatywnie odbije się na wpływach do budżetu Gminy Karpacz. W
tej sytuacji realizowanie przez Gminę oczekiwanego programu wsparcia dla przedsiębiorców
dodatkowo obciąży tegoroczny budżet. Szczególnie, że Gmina ponosi też dodatkowe koszty
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie epidemii: zakup środków antybakteryjnych i
jednorazowych rękawiczek oraz maseczek to kolejny nieprzewidziany w budżecie wydatek.
Gmina w pierwszej kolejności musi zabezpieczyć środki na finansowanie zadań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na zaspokajanie niezbędnych
potrzeb wspólnoty samorządowej i realizację zadań własnych gminy, bez których prawidłowe jej
funkcjonowanie może być utrudnione.
Dlatego też władze Karpacza podejmują działania ograniczające wydatki budżetu Gminy.
Zrezygnowano już np. z organizacji i współorganizacji planowanych na ten rok imprez, obniżono
dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli. Kolejne oszczędności to zaniechanie realizacji zadań w
ramach Budżetu Obywatelskiego. Wybrane przez mieszkańców zadania (uliczna siłownia Street
Workout, rekreacja i wypoczynek w Karpaczu, ścieżka szutrowa, uporządkowanie byłego placu
kolejowego celem utworzenia tymczasowego parkingu i lepszej komunikacyjności, integracja
sportowa mieszkańców Karpacza) nie są zadaniami, które wymagają realizacji w br.. Planuje się
ich realizację w roku 2021.
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