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AKTUALNOŚCI
Przepisy antykorupcyjne
26 listopada 2018 r. do Marszałka Sejmu
wpłynął poselski (KUKIZ’15) projekt ustawy
o przejrzystości w zakresie zatrudniania
osób bliskich w jednostkach sektora publicznego
oraz o przeciwdziałaniu protekcji w naborze
na stanowiska w jednostce sektora publicznego.
Dotyczy uregulowania rozwiązań mających na celu
wprowadzenie powszechnej jawności relacji rodzinnych w jednostkach sektora publicznego.
.............................................................................

Nieruchomości rolne
27 listopada 2018 r. do Marszałka Sejmu
trafił poselski (Platforma Obywatelska)
projekt ustawy o zmianie ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego.
Projekt dotyczy zaostrzenia przepisów w celu ograniczenia nabywania przez cudzoziemców gruntów
w Polsce m.in. poprzez:
wyłączenie stosowania przepisów ustawy wszelkich
gruntów położonych na terenach przeznaczonych na
cele pozarolnicze decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu wydaną po dniu wejścia
w życie ustawy,
objęcie przepisami ustawy gruntów rolnych o pow.
większej niż 5 ha;
konieczność osobistego prowadzenia gospodarstwa
przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na
terenie gminy.
.............................................................................

Podatek węglowodorowy
do likwidacji
29 listopada 2018 r. do konsultacji
publicznych skierowany został opracowany
przez resort finansów projekt ustawy
o uchyleniu ustawy o specjalnym
podatku węglowodorowym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Projektowana ustawa uchyla ustawę z 25 lipca 2014 r.
o specjalnym podatku węglowodorowym. Powodem
jej uchylenia jest niespełnienie założeń ustawodawcy,

4
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że specjalny podatek węglowodorowy będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach
z tytułu wydobycia gazu łupkowego.
.............................................................................

Nowelizacja ustawy o sporcie
29 listopada 2018 r. do uzgodnień
międzyresortowych trafił opracowany
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
projekt nowelizacji ustawy o sporcie.
Projekt nowelizacji rozszerza katalog kompetencji
ministra właściwego ds. sportu. Ten będzie mógł
określać – w drodze rozporządzenia – wykaz międzynarodowych związków sportowych, do których
przynależność stworzy możliwość zainteresowanym
podmiotom na skuteczne ubieganie się o wyrażenie przez ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej zgody na utworzenie polskiego związku
sportowego.
.............................................................................

Krajowy Zasób Nieruchomości
Rząd kończy pracę nad nowelizacją
ustawy o Krajowym Zasobie
Nieruchomości (KZN) opracowanym
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Zasadniczym celem proponowanych rozwiązań jest
zwiększenie podaży gruntów, które potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane przez KZN.
W projekcie zaproponowano zatem rozwiązania
umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości (stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste) jednoosobowych spółek Skarbu
Państwa lub instytutów badawczych. Zaproponowano przekazywanie do KZN wykazu nieruchomości
spółek Skarbu Państwa oraz instytutów badawczych.
W zamian za przekazane nieruchomości spółkom,
wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające
cenie rynkowej nieruchomości. Jednocześnie nowelizacja przewiduje wyłączenie stosowania ustawy
w odniesieniu do gruntów zarządzanych przez Lasy
Państwowe.
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28

października

Ewidencja przychodów
i kosztów stowarzyszeń JST

28 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów
z 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2050).
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w celu określenia
zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych przez organizacje pozarządowe
(z wyłączeniem spółek kapitałowych) oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz warunki,
jakim powinna odpowiadać uproszczona ewidencja.

			

30

października

Świadczenia opieki zdrowotnej
finansowane odrębnie
30 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia
wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego
sposobu finansowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2056).

Zgodnie z rozporządzeniem w latach 2018–2020 świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy i lekarzy
dentystów posiadających specjalizację w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, którzy:
są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą
w udzielaniu tych świadczeń;
zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej u innego
świadczeniodawcy realizującego umowę z NFZ
– podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania wynikającej z umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510).

			

1

listopada

Prawo łowieckie

1 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 26
października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony
lasu przed zwierzyną (Dz.U. z 2018 r. poz. 2085).

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalenia czynszu dzierżawnego oraz ustalania udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku nieusprawiedliwionego
niezrealizowania rocznego planu łowieckiego.
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3

listopada

Nowelizacja ustawy
o świadczeniach zdrowotnych

3 listopada 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2092).
Nowelizacja dotyczy wprowadzenia rozwiązań mających na celu dostosowanie wysokości przewidzianego na
2018 rok limitu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, dostępnych bezpłatnie dla świadczeniobiorców
po ukończeniu 75. roku życia.

			

5

listopada

Kodeks postępowania
administracyjnego – tekst jednolity

5 listopada 2018 r., pod pozycją 2096, opublikowany został
w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy z 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego.
Kodeks postępowania administracyjnego normuje:
postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco;
postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane
z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt. 1;
postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt. 2;
postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń;
nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu;
tryb europejskiej współpracy administracyjnej.

9

listopada

Elektroniczne fakturowanie
w zamówieniach
18 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).

Ustawa określa:
zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych,
koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, zwanego dalej „platformą”;
zadania ministra właściwego do spraw gospodarki związane z funkcjonowaniem platformy i warunki
powierzania tych zadań innym podmiotom.

6
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21

listopada

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

Część rekompensująca
subwencji ogólnej za 2017 r.
21 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z 16 listopada 2018 r. w sprawie
wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji
ogólnej za rok 2017 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2166).

Część rekompensującą subwencji ogólnej za 2017 r. otrzymują:
1. Województwo dolnośląskie: Kłodzko m., Legnica m., Polkowice, Wałbrzych m.
2. Województwo łódzkie: Łódź m., Ozorków m.
3. Województwo podkarpackie: Mielec m., Nowa Dęba, Stalowa Wola m.
4. Województwo pomorskie: Słupsk, Tczew m., Tczew.
5. Województwo warmińsko-mazurskie: Dobre Miasto.

			

23

listopada

Zasady zbywania gruntów
pod wodami śródlądowymi

23 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie
gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu
Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2119).
Rozporządzenie określa sposób:
przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, stanowiącymi
własność Skarbu Państwa, zwanych dalej „gruntami”;
określania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu;
terminy ogłaszania przetargu oraz treść ogłoszenia o przetargu;
powoływania i działania komisji przetargowej;
sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu;
postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu.

4

grudnia

Fundusz Dróg Samorządowych
4 grudnia 2018 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2018 r.
o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161).

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych będzie dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów
dróg powiatowych i gminnych (zadań powiatowych i gminnych). Dofinansowanie obejmie także budowę,
przebudowę i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym (zadania obronne). Wsparcie ma także dotyczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych (zadań mostowych).
Środki zgromadzone w FDS będą pochodziły głównie z:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
budżetu państwa, z części budżetowej, za którą odpowiada minister obrony narodowej;
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budżetu państwa, z części budżetowej, za którą odpowiada minister od spraw transportu;
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości stanowiącej równowartość 2 proc.
przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna;
wpłat spółek w wysokości 7,5 proc. zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym (chodzi o jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki, w których wszystkie akcje i udziały są własnością SP);
środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
wpływów ze skarbowych papierów wartościowych oraz innych środków publicznych.
Łącznie ze wszystkich źródeł wartość Funduszu to ponad 6 mld zł w 2019 r. Z tych środków finansowana
będzie infrastruktura drogowa na szczeblu powiatowym i gminnym oraz infrastruktura obronna i inwestycje
mostowe.

			

12

grudnia

Minimalna przepustowość
Internetu dla gmin

12 grudnia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji
z 18 października 2018 r.w sprawie minimalnej przepływności łącza
dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu
do Internetu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2078).
Minimalna przepływność łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu
do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za
opłatę niższą niż cena rynkowa wynosi 30 Mb/s. Minimalna przepływność jest zachowana, gdy zsumowana
przepustowość łącza w dół do wszystkich użytkowników końcowych wynosi 30 Mb/s.

KONFERENCJE POD PATRONATEM SAS
17.01.2019 r. – Warszawa
Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
www.zpp.pl
27.02-1.03.2019 r. – Kielce
EKOTECH – XX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
www.ekotech.targikielce.pl
28.02.2019 r. – Warszawa
VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO
www.sosexpo.pl

www.doradcasamorzadu.pl
8
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OCZECZNICTWO

Agitacja wyborcza
musi być oparta na faktach
Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 29 października 2018 r., sygn. akt I Ns 248/18
Za materiał wyborczy w rozumieniu przepisów Kodeksu wyborczego
należy uznać wszelkie publikacje (w tym internetowe), które mogą
mieć wpływ na wynik wyborów, o ile jednak odnoszą się do faktów.
Przepisy Kodeksu wyborczego penalizują także wypowiedzi lub inne
formy agitacji, zawierające nieprawdziwe informacje nie tylko w prasie, ale również na innych polach komunikacji społecznej.

Z

godnie z art. 111 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.
754 ze zm.) jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie, w rozumieniu ustawy z 26 stycznia
1984 r. – Prawo prasowe, materiały wyborcze,
w szczególności plakaty, ulotki i hasła a także
wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji
wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe,
kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do
sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:
zakazu rozpowszechniania takich informacji;
przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;
nakazania sprostowania takich informacji;
nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia
naruszające dobra osobiste;
nakazania przeproszenia osoby, której dobra
osobiste zostały naruszone;
nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia
kwoty do 100 000 zł na rzecz organizacji pożytku
publicznego.
We wskazanym wyżej przepisie pojęcie materiałów wyborczych nie zostało określone w sposób
wyczerpujący. Z pewnością należy zaliczyć do nich
wszelkie napisy, komunikaty i apele. Chodzi tu
o tego rodzaju wypowiedzi, które mają charakter
agitacji wyborczej, a więc są umieszczane z uwagi na trwającą kampanię wyborczą i pozostają
w związku z aktem wyboru, czy też umieszczane
są w celu wywarcia wpływu na wynik głosowania

(patrz postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 6 września 2012 r., sygn. akt I ACz 1253/12,
LEX nr 1216305).
Za materiał wyborczy w rozumieniu art. 111
§ 1 Kodeksu wyborczego należy uznać wszelkie
publikacje (w tym internetowe), które mogą mieć
wpływ na wynik wyborów, o ile jednak odnoszą się
do faktów (patrz postanowienie Sądu Okręgowego
w Lublinie z 13 października 2014 r., sygn. akt I Ns
300/14, Legali nr [...].
Jak wynika z art. 105 § 1 Kodeksu wyborczego,
agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub
zachęcanie do głosowania w określony sposób lub
do głosowania na kandydata określonego komitetu
wyborczego. W przypadku agitacji wyborczej nie
musi przy tym chodzić o materiały pochodzące od
komitetu wyborczego.
Zaznaczenia wymaga też, że z uwagi na użycie
w omawianym przepisie sformułowania „również
w prasie”, obejmuje on swoim działaniem rozpowszechnianie materiałów wyborczych, a także
wypowiedzi lub innych form prowadzonej agitacji
wyborczej zawierających nieprawdziwe informacje
nie tylko w prasie, ale również na innych polach
komunikacji społecznej (por. postanowienie Sądu
Apelacyjnego w Rzeszowie z 7 września 2013 r.,
sygn. akt I ACz 775/13, LEX nr 1366132).

oprac. Jakub Gortyński
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

AKTUALNOŚCI

Statut gminy nie może określać liczby
komisji, w których ma pracować radny
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego
z 18 października 2018 r. nr P-II.4131.2.258.2018
Statut gminy nie może wskazywać liczby komisji, w pracach których
radny winien uczestniczyć, a to dlatego, że udział w pracach komisji
jest prawem, a nie obowiązkiem radnego.

R

ada gminy podjęła 27 września 2018 r.
uchwałę w sprawie zmiany statutu gminy (nr
XL/285/2018). Nieważność części jej przepisów
stwierdził wojewoda podkarpacki. W jego ocenie
sprzeczne z postanowieniami ustawy o samorządzie
gminnym są przede wszystkim zapisy § 1 pkt 2
uchwały wskazujące, że radny winien uczestniczyć
w pracach co najmniej dwóch komisji.
W ocenie organu nadzoru zapis ten stanowi
istotne naruszenie art. 24 ust.1 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym
przepisem radny obowiązany jest brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji
samorządowych, do których został wybrany lub
desygnowany. Wojewoda wskazał, że podjęcie się
funkcji radnego zobowiązuje do aktywnego prowadzenia działalności społecznej, zgodnej z celem
i charakterem tej funkcji oraz złożonym przez radnego ślubowaniem, a w szczególności obowiązek
udziału w pracach rady gminy i jej komisji oraz
innych instytucji samorządowych, o ile został do
nich uprzednio wybrany lub desygnowany. Radny
ma więc prawo, ale nie obowiązek bycia człon-
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kiem komisji rady gminy i to w dowolnej liczbie
komisji. Obowiązujące przepisy prawa nie dają
radzie gminy upoważnienia do stosowania wobec
radnych środków dyscyplinujących, ani do wskazywania liczby komisji, w pracach, których radny
winien uczestniczyć.
Wojewoda podkarpacki wskazał ponadto,
że zapis uchwały kreujący powinność radnego
w uczestniczeniu w pracach, co najmniej dwóch
komisji, stanowi modyfikację art. 21 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż
w posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni
niebędący jej członkami; mogą oni zabierać głos
w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału
w głosowaniu. Z orzecznictwa sądowoadministracyjnego wynika, że powtórzenie regulacji
ustawowych, bądź ich modyfikacja i uzupełnienie
w przepisach stanowionych przez radę gminy,
jest niezgodna z zasadami legislacji, jako zbędne,
dezinformujące i mogące prowadzić do sprzecznej
z intencjami ustawodawcy interpretacji przepisów.
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