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Or.A.0531/293/22 Warszawa, 13 października 2022 roku 

Szanowny Pan 

Andrzej Kosztowniak 

Przewodniczący  

Komisja Finansów Publicznych 

Sejm RP 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku ze skierowaniem po I czytaniu do Komisji Finansów Publicznych 

rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2023, Związek Powiatów Polskich przedkłada 

poprawki do przedmiotowego dokumentu z wnioskiem o ich uwzględnienie. 

Poprawka 1.  

Art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. W roku 2023 do dotacji udzielanej na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 

niepublicznemu liceum ogólnokształcącemu dla dorosłych, niepublicznej szkole 

branżowej II stopnia oraz niepublicznej szkole policealnej, nie stosuje się art. 43 

ust. 5 tej ustawy w zakresie maksymalnego zmniejszenia o 25% zaktualizowanej 

kwoty dotacji, o którym mowa w tym przepisie.” 

Uzasadnienie 

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 37 projektu ustawy, zakłada się 

wyłączenie stosowania w roku 2023 art. 43 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych. Przedmiotowy przepis stanowi gwarancję z jednej strony dla 

jednostki oświatowej, a z drugiej strony dla organu dotującego, że środki dotacji 

po aktualizacji odpowiednio nie spadną poniżej i nie wzrosną powyżej 

określonego pułapu. Zgłaszając uwagę do art. 37 projektu ustawy na etapie 

opiniowania  w  ramach  Komisji  Wspólnej  Rządu  i  Samorządu  Terytorialnego 

Związek Powiatów Polskich zauważył, że nie sposób dokonać symulacji 

ewentualnych skutków wprowadzenia proponowanego rozwiązania, tym bardziej 

że Ocena Skutków Regulacji projektu nie odnosi się do tego zagadnienia i nie są 

jeszcze znane plany resortu edukacji co do projektu rozporządzenia w sprawie  



 

  

algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. Natomiast spore obawy wzbudza 

ewentualna konieczność wypłacania dotacji powyżej górnego limitu określonego w art. 43 ust. 4 ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych. Co prawda resort finansów w udzielonej odpowiedzi zapewnia, że „po 

dokonaniu aktualizacji, kwota dotacji wypłacanej miesięcznie tym szkołom nie zwiększy się o ponad 50%. 

Nie ma zatem podstaw, aby sądzić, że przepis ten spowoduje skutki finansowe dla samorządów.”. Nie 

sposób jednak w tym twierdzeniu pokładać pewności. Dlatego też skoro projektodawcy są tak pewni że górny 

limit, o którym mowa w art. 43 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie zostanie przekroczony, 

tym  bardziej uważamy wyłączenie stosowania całego art. 43 ust. 4 za zbędne. Związek Powiatów Polskich 

proponuje przeredagowanie art. 37 projektu ustawy i utrzymanie w 2023 r. rozwiązania w myśl którego 

zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w tym przepisie może zwiększyć się maksymalnie  

o 50% średniej arytmetycznej.  

Poprawka 2 

Po art. 38 dodaje się artykuł 38a w brzmieniu: 

38a. W roku 2023 koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe, o których mowa  

w art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych pokrywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 poz. 573, 1981 oraz z 2022 poz. 558 i 1700) wynoszą 3%.  

Uzasadnienie 

Od 1 stycznia 2023 r. wszystkie wnioski składane przez osoby niepełnosprawne będą musiały być 

wprowadzone do systemu obsługi wniosków (SOW). Tylko 5,65% wniosków składanych przez osoby  

z niepełnosprawnościami do powiatowych i miejskich centrów pomocy rodzinie składanych jest w formie 

elektronicznej, przy czym w przypadku powiatów ziemskich wskaźnik ten wynosi zaledwie 3,9%. Oznacza 

to, że pozostałe wnioski składane w formie papierowej pracownicy będą ręcznie wprowadzać do SOW. 

Obecna wysokość dofinansowania na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z PFRON już nie 

pozwala na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań. Konieczność wprowadzania danych do SOW 

spowoduje zwiększenie kosztów pracy. W związku z powyższym proponujemy zwiększenie kosztów obsługi 

zadań finansowanych ze środków PFRON w 2023 r. z 2,5 do 3%. Zmiana nie pociągnie za sobą zwiększenia 

wydatków po stronie budżetu państwa. Wydatek zostanie sfinansowany w ramach środków będących  

w dyspozycji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
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