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Czy zajmiemy się dzisiaj?

●
●

z czego wynikają zakazy/nakazy np. przemieszczania się;

●

wpływ ograniczeń na sprawy w sądach, budżet obywatelski, fundusz sołecki, konsultacje
społeczne, rewitalizację i zagospodarowanie przestrzenne, inicjatywę lokalną, jawność;

●
●
●
●

zasady pracy rad gminy pod nowymi przepisami;

jak polecenia Premiera, wojewodów, Ministra Zdrowia mogą wpłynąć na działanie
samorządu;

nowe uprawienia wójtów/burmistrzów/prezydentów;

jak działają urzędy – załatwianie spraw, godziny otwarcia
co z organizacjami społecznymi: zasadami działania, konkursami, rozliczeniami.

• Specustawa COVID19 1.0
• Specustawa COVID 19 2.0
• Ustawa o samorządzie gminnym
• Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz wydanych na jej podstawie
rozporządzeń
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii

Prawo – zakazy/nakazy
Art. 46 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan
zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy
do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego
Inspektora Sanitarnego.

Prawo – zakazy/nakazy
W rozporządzeniu można ustanowić:

1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem
określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań
przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

- uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze,
na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Prawo – zakazy/nakazy
Art. 46a wprowadzony specustawa COVID19

W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach
przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek
samorządu terytorialnego,
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra
właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:
1) zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia
epidemicznego,

2) rodzaj stosowanych rozwiązań - w zakresie określonym w art. 46b
- mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa
oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Prawo – zakazy/nakazy
Art. 46b wprowadzony specustawa COVID19

1) ograniczenia, obowiązki i nakazy - MZ;
2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów
przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
5) obowiązek poddania się kwarantannie;
6) miejsce kwarantanny;

7) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
8)

nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

9)

nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

10) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
11) nakaz określonego sposobu przemieszczania się..

Prawo – zakazy/nakazy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
§ 13. 1.

Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą
zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1)

wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Do zadań niezbędnych zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
1)

rejestracji stanu cywilnego;

2)

ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3)

pomocy społecznej;

4)

świadczenia usług komunalnych;

5)

działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

6)

wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Do zadań niezbędnych zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
7) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie,
c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Do zadań niezbędnych zalicza się w szczególności:
8) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,

c) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę
klasyfikacji odpadów na produkty,
d) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych;
9) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń,, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej,
dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym,
uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli,

zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także
przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.
Są jednak wyłączenia – patrz: poprzednie slajdy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
§ 14. 1. Do odwołania zakazuje się:
1) organizowania zgromadzeń;
2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków
wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby
z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.
2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem
czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem
działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Budżet obywatelski/zebrania wiejskie – fundusz sołecki?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
§ 16. 1. Do odwołania zakazuje się korzystania:
1) z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac
zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci;

2) ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych
do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
2.

Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej
prowadzonych na terenach, o których mowa w ust. 1, na podstawie umów zawartych w tym zakresie;
2) działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań,
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,
w tym w ramach wolontariatu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
„Zakrywanie ust i nosa”
• na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych,
ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
• w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
„Zakrywanie ust i nosa”
Nie dotyczy!
Osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach,
placówkach i targowiskach (straganach) np. administracja, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę

interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;

Ustawa
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

Polecenia

Specustawa COVID-19
Art. 10.
1.

Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nałożyć na jednostkę
samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może nałożyć obowiązek, o którym mowa w ust. 1, na podmiot leczniczy
będący:

1) spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest:
b) jednostka samorządu terytorialnego.

Specustawa COVID-19
Art. 10.

3. Zadanie to może dotyczyć w szczególności:
• zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego,
• przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń
zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym,
• zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie wymagają podjęcia aktów, w tym uchwał,
właściwych organów administracji publicznej.

Specustawa COVID-19
Art. 10a.
1. Minister właściwy do spraw zdrowia może podejmować inne niż określone w art. 10 działania związane
z przeciwdziałaniem COVID-19.
2. Działania te są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw
zdrowia.
Jakie???

Specustawa COVID-19
Art. 11.
Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające
w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne
oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Specustawa COVID-19
Art. 11.
Polecenia te są wydawane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej
i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia

Specustawa COVID-19
Polecenia mogą być wydawane także:
• ustnie,

• telefonicznie,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

• za pomocą innych środków łączności.
Istotne okoliczności takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w formie protokołu

Specustawa COVID-19
Polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej,
a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności
z zakresu ścigania wykroczeń.

Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń i wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów
o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie.

Specustawa COVID-19

Specustawa COVID-19
Polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej,
a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności
z zakresu ścigania wykroczeń.

Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń i wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów
o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie.

Specustawa COVID-19
Art. 10c.
Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 Kodeksu karnego, deliktu dyscyplinarnego
ani czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
kto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
nabywając towary lub usługi niezbędne dla zwalczania tej choroby zakaźnej,
Narusza:
obowiązki służbowe lub obowiązujące w tym zakresie przepisy,
jeżeli działa w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych towarów lub usług nie
mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone.

Specustawa COVID19

Zdalna rada gminy/miasta

Specustawa COVID-19
Art. 15zzx.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy:
• wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego,
• w związkach jednostek samorządu terytorialnego,
• w związku metropolitalnym,
• w regionalnych izbach obrachunkowych,
• samorządowych kolegiach odwoławczych,
• w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego
mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych
organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się
na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

Specustawa COVID-19
Art. 15zzx.
2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
3. Przepisy o zdalnym obradowaniu stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak
komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
oraz organach działających kolegialnie.

Specustawa COVID-19
Art. 15zzzi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji publicznej mogą zdecydować
o odbyciu swoich posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia danego organu,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia danego organu
mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia;

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
W tym przypadku kolegialny organ administracji publicznej może podejmować rozstrzygnięcia także w trybie
obiegowym.

Specustawa COVID-19
Art. 15zzr.

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:
1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Specustawa COVID-19
Art. 15zzs.
1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów
procesowych i sądowych w:
1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,
3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,
5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,
7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa,
8) kontrolach celno-skarbowych,
10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Specustawa COVID-19
Art. 15zzs ust. 10

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID przepisów
o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie
lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie
stosuje się.

Specustawa COVID-19 2.0

Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzenne

tu działają niektóre przepisy

Specustawa COVID-19

Wójt – zastępca
Wyznaczenie innego urzędu – wojewoda

Specustawa COVID-19
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt może:
1) zmiany dochodów i wydatków;
3) dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
4) dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej;
5) tworzyć nową rezerwę celową bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego
tej jednostki;
6) dokonać zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych,
7) zaciągnięcie lub wyemitowanie kredytów i pożyczek, innych zobowiązań, nie wymaga uzyskania opinii
regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane
w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej
prognozie.

Specustawa COVID-19

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej, dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Specustawa COVID-19
Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności
obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych

miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień
złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej

z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno
po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się

w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Specustawa COVID-19
Art. 15zj.

W związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zatwierdzenie rozliczenia dotacji
w zakresie rzeczowym i finansowym, powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia jego przedstawienia,

a w przypadku dotacji na realizację zadania za granicą - 120 dni od dnia jego przedstawienia.

Specustawa COVID-19
W tym przypadku niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie
której zlecono realizację zadania publicznego, nie może skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania

publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej
wysokości i podlegającą zwrotowi.

Specustawa COVID-19
Art. 15zzm.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ administracji publicznej
może zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19
z pominięciem otwartego konkursu ofert

Specustawa COVID-19 2.0
Stowarzyszenia (fundacje)
Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza

posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania
prawa głosu.

Specustawa COVID19 2.0
Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w
stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

głosowaniach

na

posiedzeniach

władzy

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może
wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

Specustawa COVID19 2.0

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz
stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia.
Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.

Specustawa COVID19 2.0
1%
Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie

wniosku wypełnionego w

zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego

zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.;

www.maszglos.pl
https://www.facebook.com/maszglos/

