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dnia 30 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/364/20
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zwolnienia gminy Karpacz z obowiązku wpłat do budżetu
państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) 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. Mając na względzie obecnie panującą sytuację epidemiologiczną oraz aktualnie obowiązujące
ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, powodujące całkowite
wstrzymanie ruchu turystycznego, który to ruch generuje przeważającą część dochodów budżetowych
gminy Karpacz, Rada Miejska Karpacza zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów - Pana
Mateusza Morawieckiego o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu zwolnienie gminy Karpacz
z dokonywania wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej
dla gmin, czyli tzw. "Janosikowego".
§ 2. Upoważnia się i zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza do przekazania
niniejszego apelu do Prezesa Rady Ministrów - Pana Mateusza Morawieckiego.
§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza
Tobiasz Frytz
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r., poz. 713 ze zm.) „do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w
zakresie działania gminy, o ile inne ustawy nie stanowią inaczej.". Zgodnie natomiast z § 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.) ”Rada obraduje na sesjach i
rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie
oraz wynikające z innych przepisów" oraz "zakres przedmiotowy uchwał dotyczy (...) apeli zawierających formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego
postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania".
Podjęcie niniejszego apelu uzasadnione jest obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną
oraz aktualnie obowiązującymi ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, które spowodowały całkowite wstrzymanie ruchu turystycznego w gminie Karpacz.
Gmina Karpacz jest miejscowością turystyczną, której dochody budżetowe w przeważającej
części pochodzą bezpośrednio bądź pośrednio z obsługi turystów. Ograniczenia wprowadzone
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w praktyce pozbawiły
gminę Karpacz dochodów z opłaty miejscowej, gmina osiąga marginalne dochody z parkingów
miejskich, przedsiębiorcy działający na terenie gminy mają problemy z regulowaniem należności
wynikających z podatku od nieruchomości, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego czy
rocznych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Należy
zauważyć, że powyższe wyliczenie jest przykładowe i nie wyczerpuje katalogu uszczupleń budżetu
gminy Karpacz. Jednocześnie gmina w dalszym ciągu zobowiązana jest do dokonywania wpłat do
budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, która to
wpłata dodatkowo obciąża już nadszarpnięty od marca 2020 r. budżet gminy. Należy zauważyć, że
planowana na 2021 r. wysokość "janosikowego", do której wpłaty zobowiązana będzie gmina
Karpacz wynosi 1 116 428,00 zł.
W związku z powyższym należy uznać, że przyjęcie przedmiotowego apelu i skierowanie
go do Prezesa Rady Ministrów - Pana Mateusza Morawieckiego jest w pełni uzasadnione.
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