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Opinia o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(druk nr 507) 

I. Cel i przedmiot ustawy 



 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

III. Uwagi  

1) Ustawa wprowadza mechanizm zwolnienia w 2014 r. z obowiązku wpłaty do budżetu 

państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej kwoty nadwyżki ponad 400 

mln zł (art. 3 ust. 1). Kwota nadwyżki ma zostać w latach 2015–2017 wpłacona do budżetu 

państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w trzech równych, 

rocznych ratach (art. 3 ust. 2). 

W toku prac sejmowych podkreślano, że dla województw, które są beneficjentami 

części regionalnej subwencji ogólnej rozwiązanie to w perspektywie lat 2014-2017 będzie 

neutralne (w wartościach nominalnych – mechanizm nie przewiduje waloryzacji „długu”). 

Należy jednak zwrócić uwagę na konsekwencje sposobu podziału części regionalnej 



subwencji ogólnej. Podziału tej kwoty dokonuje się  na zasadach określonych w art. 25 

ustawy o dochodach j. s. t.: 

 Taki sposób podziału sprawia, że 15% części regionalnej subwencji ogólnej 

(w pewnym uproszczeniu, gdyż należy pamiętać o treści art. 25 ust. 13 pkt 5) jest dzielone 

pomiędzy te województwa, których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od 

dochodów planowanych na rok bazowy. Ma to spłaszczać „wahnięcia” dochodów 

województwa pomiędzy poszczególnymi latami. 

 Zgodnie z art. 3 omawianej ustawy województwo, które w 2014 r. odprowadzi na 

podstawie art. 3 ust. 1 zmniejszoną kwotę na część regionalną subwencji ogólnej, w 2015 r. 

wpłaci kwotę obliczoną na zasadach ogólnych powiększoną o 1/3 kwoty „zaoszczędzonej” w 

2014 r. (art. 3 ust. 2). W takim przypadku, dojdzie do znacznego spadku dochodów 

województwa w 2015 r. w stosunku do roku 2014. Jednocześnie dochody pozostałych 

województw w 2015 r. wzrosną (gdyż większa będzie część regionalna subwencji ogólnej).  

W konsekwencji, jest bardzo prawdopodobne, że w 2015 r. województwa, o których mowa w 



art. 3 ust. 1,  podzielą pomiędzy siebie  te 15%  części regionalnej subwencji ogólnej.
1)

 

Dodatkową korzyścią dla tych województw jest okoliczność, że w 2015 r. owe 15%  będzie 

liczone od wyższej kwoty niż w 2014 r.  

 

 

 

Starszy legislator 

Michał Gil 

                                                 

1)
 Zakładając, że nie ulegną istotnym zmianom inne wskaźniki brane pod uwagę przy obliczaniu części 

wyrównawczej, części regionalnej subwencji ogólnej oraz wpłaty do budżetu z przeznaczeniem na część 

regionalną subwencji ogólnej.  


