
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 23 października 2014 r. 

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

 

(druk nr 751) 

 

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to gminy, powiaty i 

województwa; 

2)   roku budżetowym - rozumie się przez to rok, na który jest uchwalana ustawa budżetowa; 

3)   roku bazowym - rozumie się przez to rok poprzedzający rok budżetowy; 

[4)   liczbie mieszkańców - rozumie się przez to liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych 

na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub obszarze kraju, według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustaloną przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego;] 

<4) liczbie mieszkańców – rozumie się przez to liczbę mieszkańców zamieszkałych na 

obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub obszarze kraju, według stanu 

na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustaloną przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego;> 

5)   ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozumie się 

przez to 100% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego na 

zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z 

późn. zm.), oraz podatku pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej w wysokości 19%; przez wpływy rozumie się wpłaty pomniejszone o 

dokonane zwroty; 

6)   ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - rozumie się przez 

to 100% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym przez wpływy 

rozumie się wpłaty pomniejszone o dokonane zwroty; 

7)   nowych jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to jednostki samorządu 

terytorialnego, które zostały utworzone lub których granice uległy zmianie po dniu 31 

grudnia roku poprzedzającego rok bazowy; 

8)   reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to przedstawicieli 

samorządu terytorialnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

9)   produkcie krajowym brutto (PKB) na jednego mieszkańca - rozumie się przez to średnią 

wartość produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca, ogłoszoną przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy; 
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[10)  stopie bezrobocia i liczbie bezrobotnych - rozumie się przez to stopę bezrobocia i liczbę 

bezrobotnych, ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy;] 

<10) stopie bezrobocia i liczbie bezrobotnych – rozumie się przez to stopę bezrobocia i 

liczbę bezrobotnych, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

bazowy, ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja 

roku bazowego;> 

11)  gęstości zaludnienia - rozumie się przez to liczbę mieszkańców przypadających na jeden 

kilometr kwadratowy danej jednostki samorządu terytorialnego lub kraju, ustaloną przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok bazowy; 

12)  (uchylony); 

13)  przewodniczącym zarządu jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to 

również wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 

14)  podatniku podatku dochodowego od osób prawnych, posiadającym siedzibę na obszarze 

odpowiednio: gminy, powiatu i województwa - rozumie się przez to także podatnika 

podatku dochodowego od osób prawnych, mającego siedzibę lub zarząd poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 i 915). 

 

Art. 24. 

1. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla województw stanowi suma kwoty podstawowej 

oraz kwoty uzupełniającej. 

2. Kwotę podstawową otrzymuje województwo, w którym wskaźnik dochodów podatkowych 

na jednego mieszkańca w województwie, zwany dalej "wskaźnikiem W", jest mniejszy niż 

wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw, zwany dalej "wskaźnikiem 

Ww". 

3. Przez dochody podatkowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się łączne dochody z tytułu: 

1)   udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; 

2)   udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. 

4. Wskaźnik W oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych województwa, uzyskanych 

w roku poprzedzającym rok bazowy, przez liczbę mieszkańców województwa. 

5. Wskaźnik Ww oblicza się dzieląc sumę dochodów podatkowych wszystkich województw, 

uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy, przez liczbę mieszkańców kraju. 

6. Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej ustala się mnożąc liczbę stanowiącą 

72% różnicy między wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem W przez liczbę mieszkańców 

województwa. 

[7. Kwotę uzupełniającą otrzymuje województwo, w którym liczba mieszkańców nie 

przekracza 3 milionów.] 

<7. Kwotę uzupełniającą otrzymuje województwo, w którym wskaźnik W jest niższy 

od 125% wskaźnika Ww i liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.> 
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8. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu oblicza się mnożąc liczbę 

stanowiącą 9% wskaźnika Ww przez przeliczeniową liczbę mieszkańców, ustaloną dla 

województw o liczbie mieszkańców: 

1)   nie większej niż 2 miliony - jako sumę 2 milionów mieszkańców i 50% liczby 

mieszkańców powyżej 1 miliona; 

2)   większej niż 2 miliony, ale nie większej niż 2,5 miliona - jako sumę 2,5 miliona 

mieszkańców i 50% liczby mieszkańców powyżej 2 milionów; 

3)   większej niż 2,5 miliona, ale nie większej niż 3 miliony - jako sumę 2,75 miliona 

mieszkańców i 50% liczby mieszkańców ponad 2,5 miliona. 

<9. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla danego województwa nie może być 

wyższa niż kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą ustaloną jako iloczyn 125% 

wskaźnika Ww i liczby mieszkańców tego województwa a dochodami podatkowymi 

za rok poprzedzający rok bazowy.> 

 

[Art. 25. 

1. Część regionalną subwencji ogólnej dla województw ustala się w wysokości łącznej kwoty 

wpłat województw określonych w art. 31. 

2. Kwotę stanowiącą 20% części regionalnej, o której mowa w ust. 1, dzieli się między 

województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia 

w kraju. 

3. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w ust. 2, oblicza się w następujący 

sposób: 

1)   ustala się województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej 

stopy bezrobocia w kraju; 

2)   oblicza się - dla kraju - procentowy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych liczby 

bezrobotnych w następujących przedziałach wiekowych: 

a)  przedział I - do 24 lat, 

b)  przedział II - 25-34 lat, 

c)  przedział III - 35-44 lat, 

d)  przedział IV - 45-54 lat, 

e)  przedział V - 55 i więcej lat  

- zwanych dalej "przedziałami"; 

3)   oblicza się - dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 1 - procentowy udział 

w ogólnej liczbie bezrobotnych w tym województwie liczby bezrobotnych w 

poszczególnych przedziałach; 

4)   ustala się - dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 1 - przedziały, w 

których procentowy udział liczby bezrobotnych w określonym wieku w ogólnej liczbie 

bezrobotnych jest większy niż ustalony dla kraju, odrębnie dla każdego przedziału, 

udział procentowy bezrobotnych w danym przedziale w ogólnej liczbie bezrobotnych; 

5)   ustala się - dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 1 - przeliczeniową 

liczbę bezrobotnych w województwie dla przedziałów ustalonych zgodnie z pkt 4: 
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a)  dla przedziału I - obliczoną jako iloczyn wskaźnika 1,75 i liczby bezrobotnych w tym 

przedziale w województwie, 

b)  dla przedziału II - obliczoną jako iloczyn wskaźnika 1,65 i liczby bezrobotnych w 

tym przedziale w województwie, 

c)  dla przedziału III - obliczoną jako iloczyn wskaźnika 1,45 i liczby bezrobotnych w 

tym przedziale w województwie, 

d)  dla przedziału IV - obliczoną jako iloczyn wskaźnika 1,25 i liczby bezrobotnych w 

tym przedziale w województwie, 

e)  dla przedziału V - równą liczbie bezrobotnych w tym przedziale w województwie; 

6)   ustala się - dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 1 - ogólną 

przeliczeniową liczbę bezrobotnych, stanowiącą sumę przeliczeniowych liczb 

bezrobotnych w przedziałach, ustalonych zgodnie z pkt 4; 

7)   ustala się - dla województw ustalonych zgodnie z pkt 1 - łączną przeliczeniową liczbę 

bezrobotnych, stanowiącą sumę ogólnych przeliczeniowych liczb bezrobotnych; 

8)   ustala się - dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 1 - współczynnik 

udziału ogólnej przeliczeniowej liczby bezrobotnych w łącznej przeliczeniowej liczbie 

bezrobotnych; 

9)   współczynnik udziału obliczony dla danego województwa mnoży się przez wskaźnik 

0,20 i łączną kwotę części regionalnej, o której mowa w ust. 1. 

4. Kwotę stanowiącą 40% części regionalnej, o której mowa w ust. 1, dzieli się między 

województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca województwa, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. 

5. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w ust. 4, oblicza się w następujący 

sposób: 

1)   oblicza się - dla kraju - wskaźnik równy ilorazowi powierzchni dróg wojewódzkich i 

liczby mieszkańców kraju; 

2)   oblicza się dla danego województwa wskaźnik równy ilorazowi powierzchni dróg 

wojewódzkich w województwie i liczby mieszkańców tego województwa; 

3)   ustala się województwa, dla których wskaźnik określony w pkt 2 jest wyższy od 

wskaźnika określonego w pkt 1; 

4)   oblicza się - dla województw ustalonych zgodnie z pkt 3 - sumę wskaźników, o których 

mowa w pkt 2; 

5)   wylicza się - dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 3 - współczynnik 

udziału wskaźnika, o którym mowa w pkt 2, w sumie wskaźników obliczonej zgodnie z 

pkt 4; 

6)   współczynnik udziału obliczony dla danego województwa mnoży się przez wskaźnik 

0,40 i łączną kwotę części regionalnej, o której mowa w ust. 1. 

6. Kwotę stanowiącą 10% części regionalnej, o której mowa w ust. 1, dzieli się między 

województwa, w których PKB w województwie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

województwa, jest niższy od 75% PKB w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

kraju. 
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7. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w ust. 6, oblicza się w następujący 

sposób: 

1)   ustala się województwa, w których PKB w województwie, w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca województwa, jest niższy od 75% PKB w kraju, w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca kraju; 

2)   oblicza się - dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 1 - różnicę pomiędzy 

75% PKB w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju a PKB w województwie 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa; 

3)   oblicza się - dla województw ustalonych zgodnie z pkt 1 - sumę różnic, o której mowa 

w pkt 2; 

4)   oblicza się - dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 1 - współczynnik 

udziału różnicy, o której mowa w pkt 2, w sumie różnic obliczonej zgodnie z pkt 3; 

5)   współczynnik udziału, obliczony dla danego województwa mnoży się przez wskaźnik 

0,10 i łączną kwotę części regionalnej, o której mowa w ust. 1. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Kwotę stanowiącą 15% części regionalnej, o której mowa w ust. 1, dzieli się między 

województwa z uwzględnieniem wydatków bieżących na regionalne kolejowe przewozy 

pasażerskie, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy. 

11. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w ust. 10, ustala się w następujący 

sposób: 

1)   dla danego województwa oblicza się wydatki bieżące na regionalne kolejowe przewozy 

pasażerskie, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy; 

2)   oblicza się sumę wydatków, o których mowa w pkt 1, wszystkich województw; 

3)   dla danego województwa oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po 

przecinku, współczynnik udziału wydatków województwa, o których mowa w pkt 1, w 

sumie wydatków, o której mowa w pkt 2; 

4)   współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 3, mnoży się przez wskaźnik 

0,15 i łączną kwotę części regionalnej, o której mowa w ust. 1. 

12. Kwotę stanowiącą 15% części regionalnej, o której mowa w ust. 1, dzieli się między 

województwa, w których kwota planowanych dochodów na rok budżetowy z tytułu części 

wyrównawczej i kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej, o 

których mowa w ust. 2, 4, 6 i 10, pomniejszona o planowaną wpłatę do budżetu państwa, 

jest niższa od kwoty planowanych na rok bazowy dochodów z tytułu części wyrównawczej i 

regionalnej subwencji ogólnej, pomniejszonych o planowaną wpłatę do budżetu państwa. 

13. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w ust. 12, oblicza się w 

następujący sposób: 

1)   ustala się województwa, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od 

dochodów planowanych na rok bazowy; 

2)   dla województw, o których mowa w pkt 1, oblicza się sumę różnic między dochodami 

planowanymi na rok budżetowy a dochodami planowanymi na rok bazowy; 
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3)   oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, współczynnik udziału 

różnicy obliczonej dla danego województwa, w sumie różnic, o której mowa w pkt 2; 

4)   współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 3, mnoży się przez wskaźnik 

0,15 i łączną kwotę części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której 

mowa w ust. 1; 

5)   jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 4 jest wyższa od różnicy między 

dochodami województwa planowanymi na rok budżetowy a dochodami planowanymi na 

rok bazowy, to wysokość należnej województwu kwoty jest równa tej różnicy, a 

nadwyżkę środków dzieli się między wszystkie województwa w sposób określony w ust. 

11; 

6)   jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 4 jest niższa od różnicy między 

dochodami województwa planowanymi na rok budżetowy a dochodami planowanymi na 

rok bazowy, to wysokość należnej województwu kwoty jest równa kwocie obliczonej w 

sposób określony w pkt 4. 

14. Planowane na rok bazowy dochody województwa oraz wpłaty, o których mowa w ust. 12, 

ustala się na podstawie informacji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2. 

15. Część regionalna subwencji ogólnej dla danego województwa stanowi sumę kwot 

obliczonych zgodnie z ust. 3, 5, 7, 11 i 13.] 

 

[Art. 31. 

1. Województwa, w których wskaźnik W jest większy od 110% wskaźnika Ww, dokonują wpłat 

do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla 

województw. 

2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę 

wynoszącą: 

1)   80% nadwyżki wskaźnika W ponad 110% wskaźnika Ww - dla województw, w których 

wskaźnik W jest nie większy niż 170% wskaźnika Ww; 

2)   48% wskaźnika Ww, powiększoną o 95% nadwyżki wskaźnika W ponad 170% 

wskaźnika Ww - dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 170% 

wskaźnika Ww.] 

 

Art. 32. 

1. Podstawę do wyliczenia wskaźników G, Gg, P, Pp, W i Ww oraz kwot, o których mowa w 

art. 21a ust. 1 pkt 3, stanowią dochody wykazane za rok poprzedzający rok bazowy w 

sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania 

wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z 

uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w 

terminie do dnia 30 czerwca roku bazowego. 

[2. Podstawę do wyliczenia kwot, o których mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 i 2, art. 23a ust. 1 

pkt 1 i 2 i art. 25 ust. 10, stanowią wydatki wykazane za rok poprzedzający rok bazowy w 

sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania 

wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z 
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uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w 

terminie do dnia 30 czerwca roku bazowego.] 

<2. Podstawę do wyliczenia kwot, o których mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 23a 

ust. 1 pkt 1 i 2, stanowią wydatki wykazane za rok poprzedzający rok bazowy w 

sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek 

sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie 

sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych 

regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku bazowego.> 

3. W celu ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat oraz kwoty, o której 

mowa w art. 21a ust. 1 pkt 3, przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu 

terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę 

skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich 

obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, 

które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także skutki finansowe 

wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg 

podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 

4. Przy wyliczaniu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok budżetowy 

uwzględnia się gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie, ujęte w rejestrze 

terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2) - według stanu na dzień 1 

stycznia roku bazowego. 

5. Do wyliczenia kwot subwencji ogólnej przyjmuje się dane o długości dróg powiatowych, 

dróg wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu oraz powierzchni dróg 

wojewódzkich, zawarte w informacji o sieci dróg publicznych, o której mowa w art. 18 ust. 

2 pkt 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 

z późn. zm.), przekazane przez ministra właściwego do spraw transportu - według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy. 

 

[Art. 35. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat określonych w art. 29-31 na rachunek 

budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, z 

zastrzeżeniem art. 91. Od kwot niewpłaconych w tym terminie nalicza się odsetki ustalone 

jak dla zaległości podatkowych. 

2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, mimo ciążącego na niej obowiązku, nie 

dokonała w terminie - w całości lub w części - wpłat określonych w art. 29-31, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję, w której określa wysokość 

zobowiązania z tytułu wpłat wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych. 

3. Do wpłat określonych w art. 29-31 stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Do wpłat określonych w art. 29-31 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczących odraczania terminu płatności podatku lub 
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zapłaty zaległości podatkowej, rozkładania na raty podatku lub zapłaty zaległości 

podatkowej, a także umarzania zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę. 

5. Do egzekucji wpłat określonych w art. 29-31 stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.] 

 

<Art. 35. 

1. Jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat określonych w art. 29, art. 30 i 

art. 70a na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 

dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 91. Od kwot niewpłaconych w tym 

terminie nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych. 

2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, mimo ciążącego na niej obowiązku, nie 

dokonała w terminie – w całości lub w części – wpłat określonych w art. 29, art. 30 i 

art. 70a, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję, w której 

określa wysokość zobowiązania z tytułu wpłat wraz z odsetkami ustalonymi jak dla 

zaległości podatkowych. 

3. Do wpłat określonych w art. 29, art. 30 i art. 70a stosuje się przepisy działu III ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Do wpłat określonych w art. 29, art. 30 i art. 70a nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczących odraczania terminu 

płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej, rozkładania na raty podatku lub 

zapłaty zaległości podatkowej, a także umarzania zaległości podatkowej oraz odsetek 

za zwłokę. 

5. Do egzekucji wpłat określonych w art. 29, art. 30 i art. 70a stosuje się przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.> 

 

Art. 36. 

1. [W przypadku gdy ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego część wyrównawcza, 

równoważąca lub regionalna subwencji ogólnej jest wyższa od należnej lub wpłata, o 

której mowa w art. 29-31, została ustalona w kwocie niższej od należnej, minister właściwy 

do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji:] 

<W przypadku gdy ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego część 

wyrównawcza, równoważąca lub regionalna subwencji ogólnej jest wyższa od 

należnej lub wpłata, o której mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a, została ustalona w 

kwocie niższej od należnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w 

drodze decyzji:> 

1)   zmniejsza o odpowiednie kwoty części subwencji ogólnej w zakresie subwencji na rok 

budżetowy oraz: 

a)  potrąca z kolejnej raty nienależnie otrzymaną kwotę, wynikającą ze zmniejszenia tej 

części subwencji, a jeżeli nienależnie otrzymana kwota jest wyższa od jednej raty - 

wstrzymuje przekazywanie rat, bądź gdy nienależnie otrzymana kwota jest wyższa 

od kwoty pozostałej do przekazania do końca roku budżetowego - wstrzymuje 
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przekazywanie rat i zobowiązuje do zwrotu pozostałej części nienależnej kwoty 

części subwencji, 

b)  zobowiązuje do zapłaty odsetek, ustalonych jak dla zaległości podatkowych, od 

nienależnie otrzymanej kwoty, wynikającej ze zmniejszenia tej części subwencji; 

2)   zobowiązuje do zwrotu nienależnej kwoty części subwencji ogólnej wraz z odsetkami 

ustalonymi jak dla zaległości podatkowych, chyba że jednostka ta dokonała wcześniej 

zwrotu nienależnie otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości 

podatkowych - w zakresie subwencji za lata poprzedzające rok budżetowy; 

3)   zwiększa kwotę wpłat od jednostki samorządu terytorialnego oraz zobowiązuje do 

zapłaty należnej kwoty wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych. 

1a. Jeżeli nienależna kwota subwencji lub kwota zwiększenia wpłat, o których mowa w ust. 1, 

jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na rok budżetowy, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych nie dokonuje czynności, o których 

mowa w ust. 1. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych 

zawiadamia właściwą regionalną izbę obrachunkową o zmniejszeniu kwoty części 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego lub zwiększeniu kwoty jej wpłat. 

4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uzyskane nienależnie przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, ustalone: 

1)   na rok budżetowy - podlegają zwrotowi do budżetu państwa i tworzą rezerwę 

przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, którą dysponuje minister 

właściwy do spraw finansów publicznych; 

2)   za lata poprzedzające rok budżetowy - podlegają zwrotowi do budżetu państwa i 

stanowią wydatek budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

4a. Uzyskane nienależnie przez jednostkę samorządu terytorialnego kwoty części 

wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, zwrócone po dniu 15 grudnia roku budżetowego nie tworzą rezerwy, o której mowa 

w ust. 4 pkt 1, i podlegają zwrotowi do budżetu państwa. 

5. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, podlegają wpłacie do budżetu państwa. 

6. Odsetki od kwot, o których mowa w ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego nalicza: 

[1)   od dnia następnego po dniu, w którym obciążono rachunek bankowy budżetu państwa 

na podstawie polecenia przelewu z tytułu każdej kolejnej zawyżonej raty odpowiedniej 

części subwencji ogólnej, a w przypadku wpłat określonych w art. 29-31 - od dnia 

następnego po dniu, w którym wpłata powinna być dokonana w prawidłowej 

wysokości;] 

<1) od dnia następnego po dniu, w którym obciążono rachunek bankowy budżetu 

państwa na podstawie polecenia przelewu z tytułu każdej kolejnej zawyżonej raty 

odpowiedniej części subwencji ogólnej, a w przypadku wpłat określonych w art. 

29, art. 30 i art. 70a – od dnia następnego po dniu, w którym wpłata powinna być 

dokonana w prawidłowej wysokości;> 

2)   do dnia: 
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a)  zwrotu na rachunek budżetu państwa nienależnej kwoty lub 

b)  potrącenia nienależnej kwoty, lub 

c)  obciążenia rachunku gminy na podstawie polecenia przelewu z tytułu wpłaty. 

[7. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, z przyczyn od siebie niezależnych, otrzymała 

część wyrównawczą, równoważącą lub regionalną subwencji ogólnej, w kwocie wyższej od 

należnej lub dokonała wpłat określonych w art. 29-31, w kwocie niższej od należnej, nie 

nalicza się odsetek, o których mowa w ust. 1.] 

<7. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, z przyczyn od siebie niezależnych, 

otrzymała część wyrównawczą, równoważącą lub regionalną subwencji ogólnej, w 

kwocie wyższej od należnej lub dokonała wpłat określonych w art. 29, art. 30 i art. 

70a, w kwocie niższej od należnej, nie nalicza się odsetek, o których mowa w ust. 1.> 

7a. Jeżeli podstawą do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, są korekty sprawozdań 

jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów 

o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, złożone do 

właściwych regionalnych izb obrachunkowych po dniu 30 czerwca roku bazowego, ale 

przed dniem ogłoszenia ustawy budżetowej - nie nalicza się odsetek, o których mowa w 

ust. 1. 

8. Decyzja o zwrocie nienależnej kwoty części subwencji ogólnej nie może być wydana po 

upływie 5 lat, licząc od końca roku budżetowego, za który sporządzono sprawozdanie z 

wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające dane stanowiące 

podstawę do wyliczenia subwencji. 

9. Decyzja zwiększająca kwotę wpłat od jednostki samorządu terytorialnego nie może być 

wydana po upływie 5 lat, licząc od końca roku budżetowego, za który sporządzono 

sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające dane 

stanowiące podstawę do wyliczenia wpłat. 

[10. W przypadku stwierdzenia, że jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część 

wyrównawczą, równoważącą lub regionalną subwencji ogólnej, w kwocie niższej od 

należnej lub dokonała wpłat określonych art. 29-31, w kwocie wyższej od należnej - 

jednostce tej nie przysługuje zwiększenie odpowiedniej części subwencji ogólnej lub 

zmniejszenie wpłat.] 

<10. W przypadku stwierdzenia, że jednostka samorządu terytorialnego otrzymała 

część wyrównawczą, równoważącą lub regionalną subwencji ogólnej, w kwocie 

niższej od należnej lub dokonała wpłat określonych w art. 29, art. 30 i art. 70a, w 

kwocie wyższej od należnej – jednostce tej nie przysługuje zwiększenie odpowiedniej 

części subwencji ogólnej lub zmniejszenie wpłat.> 

 

Art. 36a. 

1. Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, mogą być przeznaczone dla: 

1)   gmin, powiatów i województw, w których dochody, w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca, są niższe od średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów 

i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju; 

2)   jednostek samorządu terytorialnego: 
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a)  realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w 

odrębnych przepisach, 

b)  w których w wyniku zdarzeń losowych wystąpiły straty w infrastrukturze 

komunalnej; 

3)   gmin, które w roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa, o których mowa 

w art. 29, i w których wskaźnik G przyjęty do wyliczenia wpłat na rok budżetowy jest 

niższy od 2000% wskaźnika Gg. 

2. Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, przeznaczone dla jednostek 

samorządu terytorialnego, o których mowa: 

1)   w ust. 1 pkt 2 lit. a - są dzielone z uwzględnieniem wysokości środków przekazanych 

na te zadania z budżetu państwa w roku bazowym lub wysokości wydatków na te 

zadania wykonanych w roku bazowym; 

2)   w ust. 1 pkt 2 lit. b - są dzielone z uwzględnieniem wysokości strat w infrastrukturze 

komunalnej danej jednostki w stosunku do jej dochodów własnych. 

3. Podziału rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, dokonuje minister właściwy do 

spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z reprezentacją jednostek samorządu 

terytorialnego: 

1)   kryteriów, według których rozdzielana będzie rezerwa, spośród kryteriów określonych 

w ust. 1; 

2)   wielkości środków rozdzielanych na podstawie poszczególnych kryteriów; 

3)   szczegółowego sposobu podziału rezerwy na podstawie poszczególnych kryteriów. 

4. W przypadku nieuzgodnienia podziału w zakresie, o którym mowa w ust. 3, podziału 

rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, dokonuje minister właściwy do spraw 

finansów publicznych w następujący sposób: 

1)   część rezerwy pochodzącą ze środków, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 6 i ust. 3 

pkt 6, rozdziela się między gminy spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

proporcjonalnie do udziału kwoty wpłaty dokonanej przez gminę w łącznej kwocie 

wpłat dokonanych przez wszystkie gminy spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 

pkt 3; 

2)   część rezerwy pochodzącą z nienależnych kwot subwencji ogólnej, o których mowa w 

art. 36 ust. 1 pkt 1, rozdziela się między powiaty, które otrzymały w roku bazowym 

dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej, o której mowa 

w art. 87 ust. 1, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez 

powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. 

5. Podział rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, następuje nie później niż do dnia 16 

grudnia roku budżetowego. 

6. Podstawę do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią liczba 

mieszkańców oraz w odniesieniu do: 

1)   gmin - dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3, za rok bazowy ustalone z 

uwzględnieniem art. 32 ust. 3, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą 

subwencji ogólnej ustalone na rok budżetowy i pomniejszone o wpłaty, o których mowa 

w art. 29, ustalone na rok budżetowy; 
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2)   powiatów - dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3, za rok bazowy, 

powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 

rok budżetowy i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 30, ustalone na rok 

budżetowy; 

[3)   województw - dochody podatkowe, o których mowa w art. 24 ust. 3, za rok bazowy, 

powiększone o część wyrównawczą i część regionalną subwencji ogólnej ustalone na 

rok budżetowy i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 31, ustalone na rok 

budżetowy.] 

<3) województw – dochody podatkowe, o których mowa w art. 24 ust. 3, za rok 

bazowy, powiększone o część wyrównawczą i część regionalną subwencji ogólnej 

ustalone na rok budżetowy i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 70a, 

ustalone na rok budżetowy.> 

7. Do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wydatków, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 lit. a, przyjmuje się dochody i wydatki wykazane za rok bazowy w 

sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia 

wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z 

uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w 

terminie do dnia 30 czerwca roku budżetowego, a jeżeli podział rezerwy, o której mowa w 

art. 36 ust. 4 pkt 1, następuje przed dniem 1 sierpnia roku budżetowego - z 

uwzględnieniem korekt, które wpłynęły do urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 

dokonywany jest podział. 

 

<Rozdział 8a 

Zasady ustalania dla województw w roku 2015 części regionalnej subwencji ogólnej, 

wpłat do budżetu państwa oraz dotacji celowej 

 

Art. 70a. 

1. W roku 2015 wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną 

subwencji ogólnej dla województw, dokonują województwa, w których wskaźnik W 

jest większy niż 125% wskaźnika Ww. 

2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez 

kwotę wynoszącą: 

1) 49% nadwyżki wskaźnika W ponad 125% wskaźnika Ww – dla województw, w 

których wskaźnik W jest nie większy niż 150% wskaźnika Ww; 

2) 12,25% wskaźnika Ww, powiększoną o 59% nadwyżki wskaźnika W ponad 150% 

wskaźnika Ww – dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 150% 

wskaźnika Ww. 

3. Kwota rocznej wpłaty, obliczona w sposób określony w ust. 2, nie może przekroczyć 

35% dochodów podatkowych województwa z roku poprzedzającego rok bazowy. 

4. Jeżeli dochody województwa dokonującego wpłat, o których mowa w ust. 1, z tytułu 

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z 
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podatku dochodowego od osób prawnych ustalone jako suma tych dochodów 

uzyskanych w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku 

budżetowego będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do tych dochodów 

uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w 

pierwszym półroczu roku bazowego, województwo dokonuje wpłat niższych o 10%. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 września 

roku budżetowego: 

1) dokonuje porównania dochodów, o których mowa w ust. 4, wykazanych w 

sprawozdaniach, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów o finansach 

publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, oraz w informacjach 

posiadanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2) informuje województwa spełniające warunek, o którym mowa w ust. 4, o 

obniżonej kwocie wpłat. 

Art. 70b. 

1. W roku 2015 część regionalną subwencji ogólnej dla województw ustala się w 

wysokości łącznej kwoty wpłat województw ustalonych zgodnie z art. 70a ust. 1–3. 

2. Kwotę części regionalnej, o której mowa w ust. 1, otrzymują województwa, w których 

dochody podatkowe powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej, w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 125% wskaźnika Ww. 

3. Kwotę stanowiącą 52% części regionalnej, o której mowa w ust. 1, dzieli się między 

województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy 

bezrobocia w kraju. 

4. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w ust. 3, oblicza się w 

następujący sposób: 

1) ustala się województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej 

stopy bezrobocia w kraju; 

2) oblicza się – dla kraju – procentowy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych liczby 

bezrobotnych w następujących przedziałach wiekowych: 

a) przedział I – do 24 lat, 

b) przedział II – 25–34 lat, 

c) przedział III – 35–44 lat, 

d) przedział IV – 45–54 lat, 

e) przedział V – 55 i więcej lat 

– zwanych dalej „przedziałami”; 

3) oblicza się – dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 1 – procentowy 

udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w tym województwie liczby bezrobotnych w 

poszczególnych przedziałach; 

4) ustala się – dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 1 – przedziały, w 

których procentowy udział liczby bezrobotnych w określonym wieku w ogólnej 

liczbie bezrobotnych jest większy niż ustalony dla kraju, odrębnie dla każdego 

przedziału, udział procentowy bezrobotnych w danym przedziale w ogólnej liczbie 

bezrobotnych; 
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5) ustala się – dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 1 – przeliczeniową 

liczbę bezrobotnych w województwie dla przedziałów ustalonych zgodnie z pkt 4: 

a) dla przedziału I – obliczoną jako iloczyn wskaźnika 1,75 i liczby bezrobotnych 

w tym przedziale w województwie, 

b) dla przedziału II – obliczoną jako iloczyn wskaźnika 1,65 i liczby bezrobotnych 

w tym przedziale w województwie, 

c) dla przedziału III – obliczoną jako iloczyn wskaźnika 1,45 i liczby bezrobotnych 

w tym przedziale w województwie, 

d) dla przedziału IV – obliczoną jako iloczyn wskaźnika 1,25 i liczby bezrobotnych 

w tym przedziale w województwie, 

e) dla przedziału V – równą liczbie bezrobotnych w tym przedziale w 

województwie; 

6) ustala się – dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 1 – ogólną 

przeliczeniową liczbę bezrobotnych, stanowiącą sumę przeliczeniowych liczb 

bezrobotnych w przedziałach, ustalonych zgodnie z pkt 4; 

7) ustala się – dla województw ustalonych zgodnie z pkt 1 – łączną przeliczeniową 

liczbę bezrobotnych, stanowiącą sumę ogólnych przeliczeniowych liczb 

bezrobotnych; 

8) ustala się – dla każdego z województw ustalonych zgodnie z pkt 1 – z dokładnością 

do dziesiątego miejsca po przecinku współczynnik udziału ogólnej przeliczeniowej 

liczby bezrobotnych w łącznej przeliczeniowej liczbie bezrobotnych; 

9) współczynnik udziału obliczony dla danego województwa mnoży się przez 

wskaźnik 0,52 i łączną kwotę części regionalnej, o której mowa w ust. 1; 

10) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 9 jest wyższa od różnicy między 

kwotą ustaloną jako iloczyn 125% wskaźnika Ww i liczby mieszkańców tego 

województwa a dochodami podatkowymi za rok poprzedzający rok bazowy, 

powiększonymi o część wyrównawczą subwencji ogólnej, wyliczoną na rok 

budżetowy w sposób określony w art. 24, to wysokość należnej województwu 

kwoty jest równa tej różnicy, a nadwyżkę środków dzieli się między wszystkie 

województwa w sposób określony w ust. 6; 

11) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 9 jest niższa od różnicy między 

kwotą ustaloną jako iloczyn 125% wskaźnika Ww i liczby mieszkańców tego 

województwa a dochodami podatkowymi za rok poprzedzający rok bazowy, 

powiększonymi o część wyrównawczą subwencji ogólnej, wyliczoną na rok 

budżetowy w sposób określony w art. 24, to wysokość należnej województwu 

kwoty jest równa kwocie obliczonej w sposób określony w pkt 9. 

5. Kwotę stanowiącą 48% części regionalnej, o której mowa w ust. 1, dzieli się między 

województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, 

powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej, wyliczoną na rok budżetowy w 

sposób określony w art. 24, i kwotę części regionalnej, wyliczoną na rok budżetowy 

zgodnie z ust. 4, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 125% wskaźnika 

Ww. 
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6. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w ust. 5, oblicza się w 

następujący sposób: 

1) dla danego województwa oblicza się kwotę stanowiącą sumę dochodów 

podatkowych za rok poprzedzający rok bazowy, części wyrównawczej subwencji 

ogólnej wyliczonej na rok budżetowy i kwoty części regionalnej wyliczonej na rok 

budżetowy zgodnie z ust. 4, w przeliczeniu na jednego mieszkańca; 

2) dla województw spełniających warunek, o którym mowa w ust. 5, oblicza się 

różnicę między 125% wskaźnika Ww a kwotą obliczoną zgodnie z pkt 1; 

3) oblicza się iloczyn różnicy dochodów wyliczonej w sposób określony w pkt 2 i 

liczby mieszkańców województwa, zwany dalej „kwotą dochodów do 

uzupełnienia”; 

4) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, współczynnik 

udziału kwoty wyliczonej w sposób określony w pkt 3 w łącznej kwocie dochodów 

do uzupełnienia województw spełniających warunek, o którym mowa w ust. 5; 

5) współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 4, mnoży się przez 

wskaźnik 0,48 i łączną kwotę części regionalnej, o której mowa w ust. 1; 

6) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 5 jest wyższa od kwoty dochodów 

do uzupełnienia, to wysokość kwoty należnej województwu jest równa kwocie 

dochodów do uzupełnienia obliczonej dla województwa w sposób określony w pkt 

5, a pozostałe środki przeznaczone są na zmniejszenie wpłat wyliczonych zgodnie z 

art. 70a, proporcjonalnie do udziału kwoty wpłat danego województwa w łącznej 

kwocie wpłat województw; 

7) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 5 jest niższa od kwoty dochodów 

do uzupełnienia, to wysokość kwoty należnej województwu jest równa kwocie 

wyliczonej w sposób określony w pkt 5. 

7. Część regionalna subwencji ogólnej dla danego województwa stanowi sumę kwot 

obliczonych zgodnie z ust. 4 i 6. 

Art. 70c. 

1. W roku 2015 w budżecie państwa tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na dotacje 

dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, 

ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, którą dysponuje minister 

właściwy do spraw finansów publicznych. 

2. Rezerwę, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 268 000 tys. zł. 

3. Rezerwę, o której mowa w ust. 1, rozdziela minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w sposób określony w ust. 4, między województwa, w których 

powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

województwa, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca kraju, i które w roku budżetowym nie są objęte obowiązkiem 

dokonywania wpłat, o których mowa w art. 70a. 

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, rozdziela się między województwa w następujący 

sposób: 
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1) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, wskaźnik równy 

ilorazowi powierzchni dróg wojewódzkich w kraju i liczby mieszkańców kraju; 

2) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, dla danego 

województwa wskaźnik równy ilorazowi powierzchni dróg wojewódzkich w 

województwie i liczby mieszkańców tego województwa; 

3) ustala się województwa, dla których wskaźnik określony w pkt 2 jest wyższy niż 

wskaźnik określony w pkt 1; 

4) oblicza się – dla województw ustalonych zgodnie z pkt 3 – sumę wskaźników, o 

których mowa w pkt 2; 

5) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku – dla każdego z 

województw ustalonych zgodnie z pkt 3 – współczynnik udziału wskaźnika, o 

którym mowa w pkt 2, w sumie wskaźników obliczonej zgodnie z pkt 4; 

6) wysokość kwoty należnej województwu oblicza się jako iloczyn współczynnika 

udziału, obliczonego w sposób określony w pkt 5, i kwoty, o której mowa w ust. 2. 

5. Środki rezerwy, o której mowa w ust. 1, są przekazywane dla województw w formie 

dotacji celowej, której wysokość nie może stanowić więcej niż 98% kosztów realizacji 

zadań. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje o wysokości dotacji 

celowej właściwe województwa oraz wojewodów w terminach określonych w art. 33 

ust. 1 pkt 1 i 2. 

7. Wojewoda, po otrzymaniu informacji o rocznej kwocie dotacji celowej wynikającej z 

ustawy budżetowej, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych wniosek o uruchomienie środków budżetu państwa. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie wniosku, o którym 

mowa w ust. 7, dokonuje zwiększenia wydatków w części budżetu państwa będącej w 

dyspozycji wojewody. 

9. Wojewoda udziela województwu dotacji celowej w kwocie nie wyższej niż określona 

w informacji przekazanej w terminie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2. Do 

rozliczenia i zwrotu dotacji udzielonej województwom stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. 

zm.).> 

 


