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pod nr. tel. +48 790 413 121, e-mail: karol.rajewski@gdspolska.com/

1|Strona

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY

ODPADY - OCHRONA ŚRODOWISKA
Kody, chipy, kontrole. Jak poprawić segregację odpadów?
20 czerwca 2020 r.
Ministerstwo Klimatu nie ma zamiaru wprowadzać powszechnego systemu elektronicznej kontroli jakości
segregacji odpadów, co nie wyklucza takich działań ze strony samorządów. Próby są podejmowane, ale
efektów nie widać. W blokowiskach nadal mamy segregację... pozorowaną.
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/kody-chipy-kontrole-jak-poprawicsegregacje-odpadow,190714.html
Nie zawsze władający gruntem jest zobowiązany do usunięcia odpadów
22 czerwca 2020 r.
Organ prowadzący postępowanie nie musi ustalać z urzędu, kto był wytwórcą odpadów, ponieważ istnieje
domniemanie, że odpowiedzialność za nie ponosi władający gruntem. Nie może jednak zignorować
dowodów, które wskazują na inną osobę.
https://www.rp.pl/Zadania/306229984-Nie-zawsze-wladajacy-gruntem-jest-zobowiazany-do-usunieciaodpadow.html
ZSP z autorskim pomysłem na tańsze śmieci i uzdrowienie rynku odpadowego w Polsce
23 czerwca 2020 r.
Jedna opłata, jeden regulator i jeden operator – tak, zdaniem Związku Samorządów Polskich powinien
wyglądać nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań. Środki z nowej opłaty
miałyby trafiać głównie do gmin.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/zsp-z-autorskim-pomyslem-na-tansze-smieci-iuzdrowienie-rynku-odpadowego-w
Obliczanie poziomów recyklingu prawdopodobnie nie zmieni się
23 czerwca 2020 r.
W lipcu Ministerstwo Klimatu ma zaprezentować nowy pakiet odpadowy, który będzie dotyczył m.in.
metody obliczania poziomów odzysku przez gminy. Jak zapowiedział wiceminister Jacek Ozdoba,
prawdopodobnie gminy będą je wyliczać według dotychczasowego wzoru, ponieważ jest to metoda dla
nich korzystna i nie stoi ona w sprzeczności z prawem unijnym.
https://portalkomunalny.pl/obliczanie-poziomow-recyklingu-prawdopodobnie-nie-zmieni-sie-407044/
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Paliwa z odpadów wracają do łask
23 czerwca 2020 r.
10 lat starań, rozmów i debat towarzyszących naszym konferencjom poświęconym termicznemu
unieszkodliwianiu odpadów – tyle czasu zajęło nam, by teraz móc powiedzieć, że branżę zaczynają słuchać
politycy. Wykorzystanie frakcji kalorycznej z odpadów to niezagospodarowane źródło energii i panaceum
na wiele problemów, z którymi boryka się nasza odpadowa gospodarka – powiedział na rozpoczęcie
konferencji „Paliwa z odpadów” dr Aleksander Sobolewski z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.
https://portalkomunalny.pl/paliwa-z-odpadow-wracaja-do-lask-407047/
Straż miejska z nowymi uprawnieniami. Posypią się mandaty za deklaracje śmieciowe
25 czerwca 2020 r.
Straż miejska będzie mogła karać mandatami za niezłożenie deklaracji śmieciowej lub brak
kompostownika, a kierowców, za złamanie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu – przewiduje
nowe rozporządzenie MSWiA.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/straz-miejska-z-nowymi-uprawnieniami-posypia-siemandaty-za-deklaracje
Wielki comeback jednorazowego plastiku. Foliówki wracają na fali Covid-19
25 czerwca 2020 r.
Koronawirus sprawił, że supermarkety znalazły się na epidemicznej linii frontu. Pogardzane foliówki
wróciły do łask, a niektóre miejsca wręcz zakazują używania toreb wielokrotnego użytku.
https://forsal.pl/biznes/ekologia/artykuly/7755574,jednorazowy-plastik-tworzywa-sztuczne-foliowkiwracaja-na-fali-covid-19.html?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=site&utm_campaign=crosslinking
Nie zawsze władający gruntem jest zobowiązany do usunięcia odpadów
28 czerwca 2020 r.
Organ prowadzący postępowanie nie musi ustalać z urzędu, kto był wytwórcą odpadów, ponieważ istnieje
domniemanie, że odpowiedzialność za nie ponosi władający gruntem. Nie może jednak zignorować
dowodów, które wskazują na inną osobę.
https://www.rp.pl/Zadania/306229984-Nie-zawsze-wladajacy-gruntem-jest-zobowiazany-do-usunieciaodpadow.html
Mandat 500 zł za śmieci zapłacą właściciele domów i mieszkań
29 czerwca 2020 r.
Strażnik miejski będzie mógł ukarać osobę uchylającą się od regulowania rachunków za odpady –
właścicielom domów i mieszkań grozi mandat 500 zł – pisze poniedziałkowa “Rzeczpospolita” w materiale
o pracach nad projektem nowelizacji przepisów o straży gminnej.
https://portalkomunalny.pl/mandat-500-zl-za-smieci-zaplaca-wlasciciele-domow-i-mieszkan-407250/
GUS: Polacy wytwarzają coraz więcej śmieci
30 czerwca 2020 r.
Średnio 332 kg odpadów komunalnych wytworzył w 2019 r. przeciętny Polak. To o 7 kg więcej niż rok
wcześniej. Na składowiska skierowano 43 proc. odpadów, a do recyklingu 25 proc. – wynika z danych GUS.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gus-polacy-wytwarzaja-coraz-wiecej-smieci
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/polak-produkuje-tylko-332-kg-odpadowdlaczego-wiec-mamy-z-nimi-taki-problem,195744.html
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Co robi zespół parlamentarny ds. Zielonego Ładu dla Polski?
1 lipca 2020 r.
Polityka energetyczna uwzględniająca odejście od spalania węgla w Polsce, ochrona jakości powietrza
i przyrody, retencja wody i zrównoważony rozwój Polski, a także gospodarka odpadami i GOZ oraz ochrona
praw zwierząt – oto tematy, jakimi zajmuje się zespół parlamentarny ds. Zielonego Ładu dla Polski.
Rozmawiamy z jego przewodniczącą Anitą Sowińską (Lewica-Wiosna).
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/co-robi-zespol-parlamentarny-dszielonego-ladu-dla-polski,193958.html
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci
1 lipca 2020 r.
Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia.
Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub
jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.
https://www.prawo.pl/samorzad/mandaty-od-strazy-gminnej-za-trzy-nowe-naruszenia,501381.html
Inspektorzy Ochrony Środowiska nasilą kontrole. Paweł Ciećko sięga po policjantów
2 lipca 2020 r.
– Mamy w planach utworzenie nowej komórki organizacyjnej, czyli departamentu do przeciwdziałania
przestępstwom środowiskowym. Aby sprostać wyzwaniom, zatrudniamy byłych policjantów, byłych
strażaków, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, ludzi z dużym doświadczeniem – mówi
Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko.
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/inspektorzy-ochrony-srodowiska-nasilakontrole-pawel-ciecko-siega-po-policjantow,194865.html

FINANSE JST
Coraz bliżej bonu inwestycyjnego dla samorządów; 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów
20 czerwca 2020 r.
Przyjęte w piątek w Sejmie rozwiązania zapewnią 5 mld zł wsparcia dla inwestycji we wszystkich gminach,
1 mld zł – w powiatach – poinformowała w sobotę wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Zaapelowała do Senatu o szybkie przyjęcie tych przepisów.
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/fundusz-inwestycji-samorzadowych-5-miliardowdla-gmin-miliard-dla-powiatow,191536.html
https://www.prawo.pl/samorzad/tarcza-inwestycyjna-w-senacie-5-mld-zl-dla-gmin,501157.html
Program Kolej+: Wkład własny problemem dla samorządów
21 czerwca 2020 r.
Rządowy program dobrze wygląda na papierze, jednak terminy realizacji są odległe, a szacowane koszty
wysokie. Dlatego samorządowcy nie palą się do inwestycji.
https://regiony.rp.pl/trendy/27250-wklad-wlasny-problemem-dla-samorzadow
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Znamy algorytm podziału środków z funduszu inwestycji lokalnych
22 czerwca 2020 r.
Samorządowe korporacje pozytywnie oceniają zaproponowany przez rząd fundusz inwestycji lokalnych
oraz algorytm podziału środków w nim zgromadzonych. Rząd chce, by pieniądze z funduszu trafiły do gmin
i powiatów już w lipcu.
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/znamy-algorytm-podzialu-srodkow-z-funduszuinwestycji-lokalnych,192382.html
Samorządy chcą wzrostu subwencji, środków ochronnych dla szkół i zwolnień z ZUS
22 czerwca 2020 r.
Zwiększenia o 30 procent subwencji oświatowej podczas lipcowej nowelizacji budżetu, a także gwarancji,
że jeśli od września uczniowie wrócą do szkół w nowym reżimie sanitarnym, samorządy dostaną
dodatkowe pieniądze - domagają się od ministerstwa edukacji samorządowcy. Chcą też zwolnienia szkół
z płacenia składek ZUS od marca do maja, tak jak inne podmioty zwolnione specustawą.
https://www.prawo.pl/samorzad/subwencja-oswiatowa-powinna-byc-wieksza-o-30-samorzadypowinny,501147.html
Fundusz inwestycji lokalnych rozwiąże część problemów samorządów
22 czerwca 2020 r.
Samorządy będą mogły wykorzystać środki z nowego funduszu do końca 2022 roku. Algorytm wyliczania
nie jest według samorządowców uznaniowy, oceniają, że jest sprawiedliwy zarówno dla małych, jak
i dużych jednostek. Będzie korygowany w oparciu o „wskaźnik bogactwa” samorządu.
https://www.prawo.pl/samorzad/fundusz-inwestycji-lokalnych-dla-samorzadow-bedzie-korygowanyw,501167.html
Rząd zapowiada pieniądze na samorządowe inwestycje
22 czerwca 2020 r.
Nawet 5 mld zł ma trafić do samorządów na realizację inwestycji, które mają pomóc w wyjściu z kryzysu
wywołanego COVID-19. Przedstawiciele resortów finansów i rozwoju przyznają, że inspiracją był Bon
Inwestycyjny, pomysł Związku Gmin Wiejskich.
https://wspolnota.org.pl/news/rzad-zapowiada-pieniadze-na-samorzadowe-inwestycje
Tarcza 4 częściowo satysfakcjonująca dla samorządów
22 czerwca 2020 r.
Janosikowe ostatecznie nie będzie umorzone, wpłaty za czerwiec i lipiec zostaną wstrzymane,
a samorządy, które z zawieszenia skorzystają, będą zmuszone do przekazania zaległych wpłat w równych
ratach do końca roku.
https://www.prawo.pl/samorzad/janosikowe-ostatecznie-nie-bedzie-umorzone-wplaty-za-czerwieci,501185.html
Fundusz korkowy do wykorzystania na pomoc przedsiębiorcom
23 czerwca 2020 r.
Ochrona miejsc pracy, pomoc lokalnym firmom czy doposażenie szpitali. Na takie zadania gminy będą
mogły przeznaczać środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewiduje tarcza 4.0. Regionalne Izby Obrachunkowe są bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi
o wydatkowanie tego rodzaju środków.
https://www.prawo.pl/samorzad/przeznaczanie-srodkow-pochodzacych-z-oplat-za-zezwoleniana,501169.html
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Samorządy chcą pilnej rozmowy o finansach oświatowych
23 czerwca 2020 r.
Ulgi ZUS dla szkół, rezygnacja z dodatku wyrównawczego do średnich wynagrodzeń nauczycieli i o 30 proc.
zwiększona subwencja oświatowa – m.in. z takimi postulatami ze względu na epidemię zwrócili się do
ministerstwa edukacji samorządowcy. Chcą, by na początku lipca resort się do nich ustosunkował.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/samorzady-chca-pilnej-rozmowy-o-finansachoswiatowych
Tarcza 4.0: Jednostki samorządu terytorialnego mogą zwiększyć swoje zadłużenie
23 czerwca 2020 r.
Tarcza 4.0 łagodzi rygory finansowe jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji mogą one
zmienić budżety na 2020 r.
https://www.rp.pl/Finanse/306239949-Tarcza-40-Jednostki-samorzadu-terytorialnego-moga-zwiekszycswoje-zadluzenie.html
PFRON: 45 mln zł dla gmin i powiatów na usługę "od drzwi do drzwi"
23 czerwca 2020 r.
45 mln zł chce podzielić między gmin i powiaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na wprowadzenie usługi transportu w formule „od drzwi do drzwi”. Ruszył nabór.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/pfron-45-mln-zl-dla-gmin-i-powiatow-na-usluge-oddrzwi-do-drzwi
Część środków z Funduszu Medycznego zasili m.in. budżety samorządowe
24 czerwca 2020 r.
Utworzenie Funduszu Medycznego, który służyć ma poprawie zdrowia i jakości życia Polaków to główny
cel projektu, który prezydent Andrzej Duda skierował we wtorek do Sejmu. Trzy główne filary Funduszu
to leki i świadczenia zdrowotne, inwestycje oraz profilaktyka. Środki przewidziane w ramach tego
ostatniego zasilą m.in. jednostki samorządu terytorialnego.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/czesc-srodkow-z-funduszu-medycznego-zasili-minbudzety-samorzadowe
Ministrowie dyskutowali z samorządowcami o miliardach na inwestycje
24 czerwca 2020 r.
Zdajemy sobie sprawę, jak duże są ubytki podatkowe w budżetach gmin; 6 mld zł z Funduszu Inwestycji
Samorządowych zbilansuje tę różnicę – powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Mamy nadzieję, że
samorządy nie zatrzymają inwestycyjnego konia w biegu – dodała.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ministrowie-dyskutowali-z-samorzadowcami-omiliardach-na-inwestycje
6 mld złotych na inwestycje od rządu dla samorządów
24 czerwca 2020 r.
Gminy i powiaty będą mogły korzystać z nowego instrumentu w ramach tarczy antykryzysowej – Funduszu
Inwestycji Samorządowych. Ma to choć w części zrekompensować straty w ich dochodach spowodowane
wybuchem pandemii.
https://regiony.rp.pl/finanse/27438-6-mld-zlotych-na-inwestycje-od-rzadu-dla-samorzadow
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Sprawdź, ile Twoja gmina dostanie z rządowej tarczy inwestycyjnej (wyszukiwarka)
25 czerwca 2020 r.
Na rządowej domenie www.gov.pl opublikowano wyszukiwarkę, która pozwala sprawdzić, jaka kwota
przysługuje danej gminie, miastu i powiatowi w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/sprawdz-ile-twoja-gmina-dostanie-z-rzadowej-tarczyinwestycyjnej-wyszukiwarka
Zostało jeszcze 30 mln zł na laptopy dla uczniów
25 czerwca 2020 r.
Niemal 153 mln zł z programu "Zdalna szkoła+" na laptopy dla uczniów zostało już podzielonych; na gminy
czeka jeszcze 30 mln zł.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/zostalo-jeszcze-30-mln-zl-na-laptopy-dla-uczniow
Co zmienia tarcza 4.0 w finansach samorządów?
29 czerwca 2020 r.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego będzie mógł zmienić uchwałę budżetową na rok
2020, ale w ograniczonym zakresie. Włodarze nie mogą liczyć na umorzenie nieprzekazanych wpłat
janosikowego.
https://www.rp.pl/Administracja/306299959-Co-zmienia-tarcza-40-w-finansach-samorzadow.html
Porawski: wskaźnik zamożności z tarczy inwestycyjnej wymaga zmiany
30 czerwca 2020 r.
ZMP chce zmiany wskaźnika zamożności, który decyduje o kwotach przypadających z Funduszu Inwestycji
Samorządowych. „W innym przypadku miasta na prawach powiatu będą na straconej pozycji” –
przekonuje Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/porawski-wskaznik-zamoznosci-z-tarczy-inwestycyjnejwymaga-zmiany
Wydatki, zakupy, przesunięcia w budżetach, czyli kosztowna walka samorządów z epidemią
30 czerwca 2020 r.
Przesunięcia w budżecie, zakup kamer termowizyjnych, bram odkażających i oczyszczaczy powietrza,
dofinansowanie zakupu ambulansów - to tylko niektóre działania samorządów, które od początku
aktywnie włączyły się w walkę z epidemią.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wydatki-zakupy-przesuniecia-w-budzetach-czylikosztowna-walka-samorzadow-z
Miliardy na inwestycje popłyną w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych
2 lipca 2020 r.
W odniesieniu do nowego programu wsparcia inwestycji, popularna stała się używana z początku nazwa
Fundusz Inwestycji Samorządowych. Oficjalna nazwa programu to Rządowy Program Inwestycji
Lokalnych, czego konsekwencją jest Fundusz Inwestycji Lokalnych.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/miliardy-na-inwestycje-poplyna-w-ramach-funduszuinwestycji-lokalnych
https://www.prawo.pl/samorzad/fundusz-inwestycji-samorzadowych-i-jego-szczegoly-bedaokreslone,501378.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/fundusz-inwestycji-lokalnych-coraz-blizej-6-mld-zldo-podzialu,195858.html
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https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/na-co-samorzady-beda-mogly-wydac-pieniadze-znowego-funduszu-na-inwestycje
https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/minister-o-funduszu-inicjatyw-samorzadowych-tonajwieksza-pomoc-po-1989-roku,195811.html
Marek Wójcik: Konieczne zmiany w finansowaniu oświaty
2 lipca 2020 r.
Uczciwe partnerstwo polega na tym, że mamy określone zadania i otrzymujemy pieniądze na ich
realizację, niezależnie od tego, jakie dochody mają poszczególne samorządy - mówi Marek Wójcik ze
Związku Miast Polskich. I podkreśla, że finansowanie edukacji wymaga zmian - powinny one objąć również
system wynagrodzeń nauczycieli.
https://www.prawo.pl/oswiata/zmiany-w-finansowaniu-oswiaty-wywiad-z-markiemwojcikiem,501309.html
Wiceminister infrastruktury: 36 mld zł przez 10 lat na modernizację dróg samorządowych
2 lipca 2020 r.
W przeciągu najbliższych 10 lat setki tysięcy dróg samorządowych zmieni swe oblicze. Jest to możliwe
dzięki funduszowi dróg samorządowych, na który przeznaczonych będzie w długoletniej perspektywie 36
mld zł - powiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/wiceminister-infrastruktury-36-mld-zl-przez-10-lat-namodernizacje-drog-samorzadowych,196053.html

FUNDUSZE UE
Marszałkowie będą dzielić pieniądze z unijnego fundusz odbudowy? "Nasze doświadczenie to atut"
23 czerwca 2020 r.
Regiony są swego rodzaju pasem transmisyjnym - to my zawieramy partnerstwa z gminami, powiatami,
NGS-ami, wiemy, jakie dziedziny wymagają dalszego wsparcia. To nasz atut – podkreślają marszałkowie,
deklarując swoją pomoc przy dystrybucji unijnego funduszu odbudowy. Czy rząd z ich pomocy skorzysta?
Deklaracje są.
https://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/marszalkowie-beda-dzielic-pieniadze-zunijnego-fundusz-odbudowy-nasze-doswiadczenie-to-atut,192612.html
Unia zmienia priorytety. Dostaniemy duże, dodatkowe pieniądze
25 czerwca 2020 r.
Nowa unijna perspektywa na lata 2021-2027 i podział wspólnego budżetu to jeden z tych tematów, które
skutki pandemii zepchnęły na drugi plan. Ale tylko na chwilę... Dziś ta kwestia wraca ze zdwojoną siłą, ale
i kilkoma pytaniami: jak zmienią się zasady wykorzystania funduszy unijnych?; co z polityką spójności?;
jakie będą skutki tych unijnych decyzji dla polskiej gospodarki i inwestycji? Tym bardziej tematu
dotyczącego europejskich finansów na nowe rozdanie nie mogło zabraknąć podczas kolejnej edycji EEC
Online.
https://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/unia-zmienia-priorytety-dostaniemy-duzedodatkowe-pieniadze,193115.html
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Regiony dostaną 124 mln zł z programu Life
30 czerwca 2020 r.
Sześć polskich projektów dostało 28 mln euro z unijnego programu Life. Organizacje pozarządowe mogą
dostać 50 tys. zł na prace związane z przygotowaniem wniosków.
https://regiony.rp.pl/finanse/27700-regiony-dostana-124-mln-zl-z-programu-life

NOWE PRAWO
Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0
20 czerwca 2020 r.
Sejm przyjął w piątek 91 ze 126 poprawek zgłoszonych przez Senat do tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0.
Odrzucono m.in. poprawki, które miałyby pozwolić bogatym samorządom na nieopłacanie janosikowego
przez wszystkie miesiące, w których straciły one co najmniej 20 proc. dochodów, a nie tylko w czerwcu
i lipcu.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/sejm-przyjal-wiekszosc-poprawek-senatu-do-tzw-tarczyantykryzysowej-40
Tarcza 4.0 w Dzienniku Ustaw
23 czerwca 2020 r.
W Dzienniku Ustaw ukazała się tzw. Tarcza 4.0 czyli Ustawa 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. Pozwoli ona m.in. na większe
zadłużanie samorządów. Publikujemy ustawę.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/tarcza-40-w-dzienniku-ustaw
Wyższe kwoty dotacji celowej na podręczniki
23 czerwca 2020 r.
Od wtorku, 30 czerwca obowiązują nowe, wyższe stawki dotacji celowej na podręczniki. Kwoty wzrosły
w zależności od klasy od 25 do 36 zł.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wyzsze-kwoty-dotacji-celowej-na-podreczniki
Jest tekst jednolity rozporządzenia o BHP w szkołach
2 lipca 2020 r.
W Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jest-tekst-jednolity-rozporzadzenia-o-bhp-w-szkolach
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne w czasach koronawirusa
22 czerwca 2020 r.
Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z Covid-19 nie jest automatyczne.
W każdym przypadku konieczne jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały
przesłanki tego wyłączenia.
https://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/306229987-Zamowienia-publiczne-w-czasachkoronawirusa.html
Czy tarcza antykryzysowa 4.0 ochroni zamówienia publiczne
22 czerwca 2020 r.
Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął tzw. tarczę antykryzysową 4.0., która wprowadza zmiany do ustawy
Prawo zamówień publicznych.
https://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/306229988-Czy-tarcza-antykryzysowa-40-ochronizamowienia-publiczne.html
Zamówienia publiczne w czasach koronawirusa
28 czerwca 2020 r.
Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z Covid-19 nie jest automatyczne.
W każdym przypadku konieczne jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały
przesłanki tego wyłączenia.
https://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/306229987-Zamowienia-publiczne-w-czasachkoronawirusa.html
Czy wykonawca ponosi konsekwencje błędu zamawiającego w dokumentacji SIWZ?
29 czerwca 2020 r.
W razie różnic między opisem przedmiotu zamówienia a wzorem formularza oferty rozstrzygające
znaczenie ma OPZ, a wykonawców nie można obciążać skutkami błędu, który zamawiający popełnił w
treści dokumentacji.
https://www.rp.pl/Administracja/306299983-Czy-wykonawca-ponosi-konsekwencje-bleduzamawiajacego-w-dokumentacji-SIWZ.html

ORZECZENIA
WSA: Koszt postoju skonfiskowanego pojazdu wyższy niż jego wartość
20 czerwca 2020 r.
Opłata za przechowanie pojazdu usuniętego z drogi może być wyższa od wartości auta, jeśli liczona jest
przez 10 lat. Prezydent miasta zażądał od właściciela zwrotu kosztów cztery lata po konfiskacie pojazdu
na rzecz Skarbu Państwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje Samorządowego Kolegium
Odwoławczego o wysokości kosztów.
https://www.prawo.pl/prawo/konfiskata-samochodu-nie-zapobiegla-oplacie-zaprzechowanie,501116.html
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Każdy ma prawo wiedzieć, czy zakaz przynależności do partii jest przestrzegany
25 czerwca 2020 r.
Zgodnie z przepisami prawa, sekretarz gminy nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani
przynależności do nich. Każdy ma prawo wiedzieć, czy wymóg ten jest przestrzegany. Dlatego też zdaniem NSA - osoba zainteresowana tą kwestią powinna dostać jasną odpowiedź na skierowany w tej
sprawie wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
https://www.prawo.pl/samorzad/zakaz-przynaleznosci-sekretarza-gminy-do-partiipolitycznej,501029.html
NSA: Wybór zerojedynkowy - odwołanie od decyzji albo żądanie jej uzupełnienia
30 czerwca 2020 r.
Strona nie może skorzystać z dwóch wykluczających się środków prawnych. Jeżeli odwołała się od decyzji
administracyjnej, to nie może żądać już jej uzupełnienia. Gdyby jednak do tego doszło, organ potraktuje
złożony wniosek jako uzupełnienie argumentów odwołania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
https://www.prawo.pl/samorzad/strona-nie-moze-skorzystac-z-dwoch-wykluczajacych-siesrodkow,501296.html
WSA: Gmina może uchwalić ryczałtową stawkę opłaty śmieciowej w trakcie roku
2 lipca 2020 r.
Dopuszczalne jest ustalenie ryczałtowej (rocznej) stawki opłaty za śmieci od nieruchomości letniskowych
w trakcie roku kalendarzowego – uznał WSA w Olsztynie oddalając rozstrzygnięcie RIO w tej sprawie.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wsa-gmina-moze-uchwalic-ryczaltowa-stawke-oplatysmieciowej-w-trakcie-roku

SAMORZĄD
Artur Tusiński: Zarządzanie centralne jest złe
20 czerwca 2020 r.
Brakuje dwóch rzeczy: pełnej niezależności finansowej od arbitralnych decyzji zapadających poza
samorządem i tego, żeby prawo dotyczące lokalnych społeczności mogło w największym zakresie być
stanowione w gminach. To konflikt pomiędzy centralizacją, a procesem demokratyzacji na najniższym
szczeblu – mówi Artur Tusiński, prezes Unii Miasteczek Polskich.
https://www.prawo.pl/samorzad/konflikt-pomiedzy-centralizacja-a-procesem-demokratyzacjina,501151.html
Samorządowcy: Tarcza 4.0 wymaga korekty
21 czerwca 2020 r.
Powołania koordynatora ds. dostępności w późniejszym terminie oraz odroczenia w czasie przekazania
informacji o drogach domaga się Związek Powiatów Polskich.
https://regiony.rp.pl/finanse/27256-tarcza-antykryzysowa-4-0-wymaga-korekty
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Wymagania przeciwpożarowe dla przedszkoli w szkołach podstawowych. Samorządy chcą więcej czasu
22 czerwca 2020 r.
Wielkopolscy samorządowcy apelują do Ministra Edukacji Narodowej, by ze względu na aktualną sytuację
gmin i powiatów wydłużył czas na dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/wymagania-przeciwpozarowe-dla-przedszkoli-wszkolach-podstawowych-samorzady-chca-wiecej-czasu,192398.html
Samorządy zwolnione z obciążeń administracyjnych
22 czerwca 2020 r.
Wykonywana przez gminy działalność w zakresie edukacji publicznej i opieki społecznej nie podlega VAT.
Ważne jest jednak spełnienie odpowiednich warunków.
https://www.rp.pl/Finanse/306229985-Samorzady-zwolnione-z-obciazen-administracyjnych.html
Rada musi uwzględnić rozstrzygnięcie organu nadzorczego
22 czerwca 2020 r.
Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego musi uwzględniać stan prawny obowiązujący w dniu jej
wydania.
https://www.rp.pl/Ustroj-i-kompetencje/306229986-Rada-musi-uwzglednic-rozstrzygniecie-organunadzorczego.html
Wicepremier odpowie na pytania samorządowców podczas rozmowy na żywo na samorzad.pap.pl
23 czerwca 2020 r.
Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Jadwigą Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, w środę, 24
czerwca, o godzinie 8.00 na samorzad.pap.pl.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wicepremier-odpowie-na-pytania-samorzadowcowpodczas-rozmowy-na-zywo-na
Bitwa o wozy i pieniądze czyli profrekwencyjne kampanie wyborcze w gminach
23 czerwca 2020 r.
W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w pierwszej turze
wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki - ogłosiło kilka dni temu MSWiA. 32 gminy ze stołecznego
okręgu wyborczego biją się z kolei o 50 tys. zł - taką kampanię profrekwencyjną ogłosiło Stowarzyszenie
„Metropolia Warszawa”.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/bitwa-o-wozy-i-pieniadze-czyli-profrekwencyjnekampanie-wyborcze-w-gminach
Pieniądze dla gminy z najwyższą frekwencją
23 czerwca 2020 r.
50 tys. zł otrzyma ta gmina będąca członkiem Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa” (SMW), która
odnotuje najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich. Środki pochodzą ze składek członkowskich
Stowarzyszenia, które chce w ten sposób zmobilizować wyborców, aby w najbliższą niedzielę poszli do urn
lub zagłosowali korespondencyjnie.
https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/pieniadze-dla-gminy-z-najwyzszafrekwencja,192777.html
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Przebiją wozy strażackie? 50 tys. zł za najlepszą frekwencję. Akcja dla gmin wokół Warszawy
24 czerwca 2020 r.
Jest samorządowa odpowiedź na rządową akcję, która ma podnieść frekwencję w wyborach
prezydenckich w małych gminach. To nagroda finansowa dla gminy zrzeszonej z Warszawą.
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26060841,przebija-wozy-strazackie-50-tys-zl-zanajlepsza-frekwencje.html?disableRedirects=true
Gminy pod Warszawą walczą o frekwencję wyborczą. Do zgarnięcia 50 tysięcy
24 czerwca 2020 r.
To odpowiedź na rządową akcję, której celem jest podwyższenie frekwencji wyborczej. Podwarszawskie
gminy będą rywalizować o nagrodę w postaci 50 tysięcy złotych.
https://radiokolor.pl/wiadomosci/n/6602/gminy-pod-warszawa-walcza-o-frekwencje-wyborcza-dozgarniecia-50-tysiecy
Podwarszawskie gminy rywalizują o najwyższą frekwencję w wyborach. Zwycięzca zgarnie 50 tys. zł
24 czerwca 2020 r.
MSWiA rozda wozy strażackie gminom, w których największy odsetek mieszkańców pójdzie w niedzielę
głosować. Własną nagrodę przyznawać będzie stowarzyszenie zrzeszające podwarszawskie gminy.
https://finanse.wp.pl/podwarszawskie-gminy-rywalizuja-o-najwyzsza-frekwencje-w-wyborachzwyciezca-zgarnie-50-tys-zl-6524957547169409a
MSWiA opublikowało wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji "Bitwa o wozy"
24 czerwca 2020 r.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szczegółów akcji "Bitwa o wozy”, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji zaprezentowało wytyczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w tym
zakresie.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/mswia-opublikowalo-wytyczne-dotyczace-zakupuwozow-w-ramach-akcji-bitwa-o
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/sa-zwyciezcy-bitwy-o-wozy-lista-gmin
Wicepremier odpowiadała na pytania samorządowców w rozmowie na żywo na samorzad.pap.pl
26 czerwca 2020 r.
Środki z tzw. bonu inwestycyjnego będą mogły być wkładem własnym do inwestycji realizowanych
z innych środków publicznych – podkreśliła wicepremier Jadwiga Emilewicz w rozmowie
z Serwisem Samorządowym PAP.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wicepremier-odpowiadala-na-pytania-samorzadowcoww-rozmowie-na-zywo-na
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Absolutoria w cieniu epidemii. Za rok może nie być tak spokojnie
27 czerwca 2020 r.
Tylko w ostatnich dniach mieliśmy istny wysyp sesji absolutoryjnych. Czy absolutorium to zwykła
formalność? - Przepisy stanowią jasno – nieudzielenie absolutorium musi być stricte związane
z niewykonaniem budżetu, czyli z niezrealizowaniem zadań budżetowych. Tymczasem zdarza się, że radni
wykorzystują udzielanie absolutorium jako okazję do oceny wszelkich działań organu wykonawczego –
mówi Grzegorz Czarnocki, prezes RIO w Opolu.
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/absolutoria-w-cieniu-epidemii-za-rok-moze-niebyc-tak-spokojnie,193064.html
Jest wyszukiwarka Funduszu Inwestycji Samorządowych
29 czerwca 2020 r.
Każda gmina i powiat może sprawdzić, ile pieniędzy otrzyma w ramach Funduszu Inwestycji
Samorządowych. Ministerstwo Rozwoju uruchomiło w tym celu specjalną przeglądarkę. Wyliczone kwoty
dla gmin i powiatów są przedstawione w formie tabeli według porządku alfabetycznego gmin. Można też
wpisać nazwę jednostki w wyszukiwarkę.
https://www.prawo.pl/samorzad/wyszukiwarka-funduszu-inwestycji-samorzadowych,501326.html
Tarcza antykryzysowa 4.0: przeniesienie pracowników samorządowych w czasie epidemii
29 czerwca 2020 r.
Przepisy antykryzysowe umożliwiają przesunięcie zatrudnionych w samorządach do innych jednostek.
https://www.rp.pl/Administracja/306299978-Tarcza-antykryzysowa-40-przeniesienie-pracownikowsamorzadowych-w-czasie-epidemii.html
Skutki VAT obniżenia, odroczenia oraz umorzenia czynszów
29 czerwca 2020 r.
W związku z pandemią COVID-19 zostały wprowadzone szczególne przepisy umożliwiające jednostkom
samorządowym: umorzenie w całości lub w części, odroczenie płatności, rozłożenie na raty należności
z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości.
https://www.rp.pl/Administracja/306299963-Skutki-VAT-obnizenia-odroczenia-oraz-umorzeniaczynszow.html
Rusza nabór wniosków o świadczenie "Dobry start"
30 czerwca 2020 r.
1 lipca rusza nabór elektronicznych wniosków o świadczenie „Dobry start” 300 zł na wyprawkę szkolną
dla każdego uczącego się dziecka. Od sierpnia papierowe wnioski będą przyjmowane w gminach.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/rusza-nabor-wnioskow-o-swiadczenie-dobry-start
Ważna dla samorządów zmiana w ustawie o PPK
30 czerwca 2020 r.
Wyboru instytucji finansowej, z którą jednostki organizacyjne samorządu zawrą umowy o zarządzanie PPK,
będzie mógł dokonać organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójt, burmistrz,
prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.
https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/wazna-dla-samorzadow-zmiana-w-ustawie-oppk,195227.html
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Sprawozdania do RIO: sprawdź najbliższe terminy
1 lipca 2020 r.
Regionalne izby obrachunkowe przypominają o najbliższych terminach, w których jednostki samorządu
terytorialnego mają obowiązek przesyłać sprawozdania do RIO. Najbliższy już 12 lipca. Z kolei dniem
najbardziej "obfitującym" w sprawozdania w tym miesiącu będzie 22 lipca.
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/sprawozdania-do-rio-sprawdz-najblizszeterminy,195548.html

INNE CIEKAWE
Wojewoda: dieta radnego nie może być ustalana jako ryczałt, lepiej kwotowo za udział w sesjach
22 czerwca 2020 r.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wojewoda-dieta-radnego-nie-moze-byc-ustalana-jakoryczalt-lepiej-kwotowo-za
Raport: Nadzór wojewodów to błąd ustrojowy
22 czerwca 2020 r.
https://www.prawo.pl/samorzad/kompetencje-nadzorcze-przyznane-wojewodom-byly-bledemraport,501187.html
Premier: od początku września dzieci i młodzież wracają do szkół
25 czerwca 2020 r.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/premier-od-poczatku-wrzesnia-dzieci-i-mlodziezwracaja-do-szkol
Wyniki wyborów prezydenckich w poszczególnych gminach i powiatach (aktualizacja)
29 czerwca 2020 r.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wyniki-wyborow-prezydenckich-w-poszczegolnychgminach-i-powiatach
Gminy z największą i najmniejszą frekwencją
30 czerwca 2020 r.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gminy-z-najwieksza-i-najmniejsza-frekwencja
MEN o dotychczasowej liczebności oddziałów od września
2 lipca 2020 r.
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/men-o-dotychczasowej-liczebnosci-oddzialow-odwrzesnia
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