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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 11 września 2019 r.  

 

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

 

(druk nr 1301) 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) 

 

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, 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 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. 
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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, 

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

dokonana w prawidłowej wysokości; 

2)   do dnia: 

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 
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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 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.] 

<10. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego w roku budżetowym, z przyczyn od niej 

niezależnych, otrzymała część wyrównawczą, równoważącą lub regionalną subwencji 

ogólnej, w kwocie niższej od należnej lub dokonała wpłat, o których mowa w art. 29, 

art. 30 i art. 70a, w kwocie wyższej od należnej – jednostce tej przysługuje prawo do 

wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji 

ogólnej a kwotą należną z tych tytułów lub zwrot zawyżonej kwoty dokonanych 

wpłat, o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a.> 

<11. Przyznanie wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części 

subwencji ogólnej a kwotą należną z tych tytułów lub zwrotu zawyżonej kwoty 

dokonanych wpłat, o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a, następuje w drodze 

decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wniosek o wyrównanie 

różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji ogólnej a kwotą 
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należną z tych tytułów lub zwrot zawyżonej kwoty dokonanych wpłat, o których 

mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a, jednostka samorządu terytorialnego może złożyć 

do końca roku następującego po roku budżetowym, w którym otrzymała zaniżoną 

kwotę subwencji ogólnej lub dokonała wpłat, o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 

70a, w kwocie wyższej od należnej. 

12. Od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części 

subwencji ogólnej a kwotą należną z tych tytułów lub od kwoty stanowiącej różnicę 

pomiędzy zawyżoną kwotą wpłat, o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a, a 

kwotą należną, jednostce samorządu terytorialnego przysługują odsetki ustalone jak 

dla zaległości podatkowych, liczone od ostatniego dnia roku budżetowego, w którym 

jednostka otrzymała zaniżoną kwotę subwencji ogólnej lub dokonała wpłat, 

o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a, w kwocie wyższej od należnej.> 

 

Rozdział 8a 

[Zasady ustalania dla województw w latach 2015-2019 części regionalnej subwencji ogólnej, 

wpłat do budżetu państwa oraz dotacji celowej] 

 

<Zasady ustalania dla województw w latach 2015–2021 części regionalnej subwencji 

ogólnej, wpłat do budżetu państwa, rezerwy subwencji ogólnej oraz dotacji celowej > 

 

Art. 70a. 

1. [W latach 2015-2019] <W latach 2015–2021> 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. 
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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 

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 latach 2015-2019] <W latach 2015–2021> 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, 
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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: 

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; 
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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. 

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; 
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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. 70d. 

1. W latach 2020 i 2021 w budżecie państwa tworzy się rezerwę subwencji ogólnej, z 

przeznaczeniem 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 ustawie budżetowej w wysokości 

zapewniającej, aby dochody województw z tytułu części wyrównawczej i części 

regionalnej subwencji ogólnej pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa z 

przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej nie były niższe niż dochody z 

tych tytułów wyliczone na podstawie art. 24 i art. 25, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem 14 listopada 2014 r., pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa z 

przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, wyliczone zgodnie z art. 31, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 14 listopada 2014 r. 

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. 

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

sposób: 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje o wysokości środków z 

rezerwy subwencji ogólnej właściwe województwa w terminach określonych w art. 

33 ust. 1 pkt 1 i 2. Przepis art. 33 ust. 1a stosuje się odpowiednio.> 


