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KONSTYTUCYJNY

sygn. akt K 3/18

PISMO W POSTĘPOWANIU

W

naWiązamu

w rozpatrywanej przez

do stanowiska Rady Ministrów z dnia 30 maJa 2018 r.
Trybunał

Konstytucyjny sprawie o sygn. akt K 3/18,

warunków wprowadzenia przez gminy

opłaty

miejscowej, w

z Ministerstwa Finansów danych liczbowych, które

mogą mieć

sprawie, Rada Ministrów uprzejmie przedstawia te informacje,
ze

składanych

związku

dotyczącej

z otrzymaniem

znaczenie w przedmiotowej

zaznaczając, że pochodzą

one

przez Miasto Zakopane sprawozdań z wykonania budżetu.

Jak wynika z przedmiotowych

sprawozdań

Miasto Zakopane osiągnęło w okresie od

2014 r. do 2017 r. roczne dochody ogółem:
-

w 2014 r.- 103.153.292,08

zł;

-

w 2015 r.- 117.994.966,27

zł;

-

w 2016 r. - 128.656.972,96 zł;

-

w 2017 r.- 155.392.827,20 zł.
Natomiast dochody Miasta Zakopane z

tytułu opłaty

miejscowej w latach 2014 -

2017 kształtowały się w następujący sposób:
-

w 2014 r.- 2.788.366,30

zł,

co stanowiło 2,7% w strukturze dochodów ogółem;

-

w 2015 r.- 3.029.086,37

co

stanowiło

2,6% w strukturze dochodów ogółem;

-

w 2016 r.- 3.720.907,66 zł, co

stanowiło

2,9% w strukturze dochodów ogółem;

-

w 2017 r.- 3.990.232,70

stanowiło

2,6% w strukturze dochodów ogółem.

Wpływy
wynoszą

z

4.200.000

tytułu opłaty
zł,

zł,

zł,

co

miejscowej zaplanowane przez Miasto Zakopane na 2018 r.

co stanowi 2,5% zaplanowanych dochodów

kwartale 2018 r. Miasto Zakopane

osiągnęło wpływy

z

ogółem.

tytułu opłaty

W pierwszym

miejscowej w kwocie

1.336.280,46 zł, co stanowi 3,5% wykonanych dochodów ogółem.
Mając
zauważyć

na

należy,

względzie wysokość
że

uzyskiwanych przez Miasto Zakopane dochodów

w latach 2014 -

2017 Wnioskodawca

zrealizował

wydatki

sklasyfikowane w dziale 630 -Turystyka w następujących kwotach:
-

w 2014 r.- 17.366,40 zł, co

-

w 2015 r.- 5.969,76 zł, co

-

w 2016 r.- 6.906,78

zł,

-

w 2017 r.- 6.031,76

zł,

stanowiło

0,015% wydatków ogółem;

stanowiło

0,005% wydatków ogółem;

co

stanowiło

0,005% wydatków ogółem;

co

stanowiło

0,004% wydatków ogółem.

Wydatki skalsyfikowane w dziale 630 - Turystyka zaplanowane przez Miasto
Zakopane na 2018 r.

wynoszą

68.000

zł.

W pierwszym kwartale

bieżącego

roku w ramach

wskazanego działu zrealizowano wydatki w kwocie 3.094,68 zł, co stanowi 4,6% w stosunku
do zaplanowanej na ten rok kwoty wydatków.
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów

Jolanta Rusiniak
Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Załączniki:

odpisy pisma procesowego - 5 egz.
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