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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z oświadczeniem, złożonym przez Panią Senator Gabrielę Morawską-Stanecką na 18.  
posiedzeniu Senatu w dniu 3 grudnia 2020 r. w sprawie dodatkowych środków finansowych dla 
samorządów na realizację zadań – uprzejmie informuję

W okresie pandemii COVID-19 priorytetem rządu jest podejmowanie działań, których celem jest 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym spowodowanym epidemią, 
również w sferze działalności samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że wsparcie dla 
przedsiębiorców, choć nie jest skierowane bezpośrednio do samorządów, to jednak pozwala na 
utrzymanie potencjału lokalnej bazy ekonomicznej, co z kolei wywierać będzie korzystny skutek 
dla poziomu dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, m.in. z tytułu udziału we 
wpływach z PIT i CIT.
Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jak i z podatku dochodowego od osób
prawnych, to bowiem znaczące źródło dochodów zarówno budżetu państwa, jak również 
jednostek samorządu terytorialnego.
Wysokość wpływów z tytułu podatków dochodowych jest na bieżąco monitorowana. Jednakże 
wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w poszczególnych 
miesiącach 2020 r. przebiega inaczej niż w latach poprzednich. Jest to wynik zmian 
wprowadzonych w 2019 r., obecnej sytuacji gospodarczej oraz działań legislacyjnych mających
na celu wspieranie firm i ich ochronę przed negatywnymi skutkami wywołanymi pandemią 
COVID-19.
Do wprowadzonych rozwiązań należało np. przesunięcie terminów przekazania zaliczek na 
podatek dochodowy, umożliwienie złożenia zeznań podatkowych przez podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 2019 r., w tym wpłaty zobowiązań wynikających z zeznania
bez żadnych konsekwencji (np. odsetki za zwłokę) do 1 czerwca 2020 r. a także przesunięcie dla 
podatników podatku dochodowego od osób prawnych terminu do złożenia zeznania i wpłaty 
należnego podatku wykazanego w zeznaniu.



2

Należy jednakże podkreślić, że powyższe działania nie wpłynęły na trwały ubytek dochodów 
podatkowych, a jedynie na ich przesunięcie w czasie. Potwierdzają to dane w zakresie 
dotychczasowych wpływów z podatków dochodowych.
Łącznie dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatkach 
dochodowych PIT i CIT oraz z subwencji ogólnej po 11 miesiącach 2020 r. – kształtują się na 
poziomie 102,7 % w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.
Natomiast łącznie dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatku PIT
oraz z subwencji ogólnej po 11 miesiącach 2020 r. – kształtują się na poziomie analogicznego 
okresu w 2019 r. (102,7 % r/r. ).

Dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego wykonane w 3 kwartałach 2020 r. 
w porównaniu do 3 kwartałów  roku poprzedniego są wyższe o kwotę 21.616,3 mln zł, tj. o 10,5%. 
Dochody zaplanowane przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego na 2020 r. w okresie 
9 miesięcy zostały wykonane w 75,3%.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego wzrosły w analizowanym czasie 
o 5.332,2 mln zł, tj. o 5,4%. 

Dotacje ogółem dla jednostek samorządu terytorialnego w okresie 3 kwartałów 2020 r., w  
porównaniu do 3 kwartałów 2019 r., zwiększyły się o 11.874,2 mln zł, tj. o 21,0%, w tym na 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 9.991,2 mln zł, tj. o 26,1%. 

W okresie od stycznia do października 2020 r. dochody jednostek samorządu terytorialnego z  
tytułu subwencji ogólnej były wyższe o ponad 4,74 mld zł, tj. o 7,9%. Najwyższy wzrost dotyczy 
części oświatowej subwencji - 3,25 mld zł, tj. 6,9%. Zaznaczyć należy, że dochody z tytułu 
subwencji są stabilne i pewne, a ich wysokość nie zmieni się ze względu na epidemię, czy 
spowolnienie gospodarcze.

Wydatki ogółem jednostek samorządu terytorialnego wykonane w 3 kwartałach 2020 r., w  
porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, wzrosły o 16.862,9 mln zł, tj. o 8,8%. 
Wydatki na inwestycje zmniejszyły się w analizowanym okresie o 2,6%, natomiast wydatki 
bieżące wzrosły o 10,7%,. Szacuje się, że dochody z tytułu udziału samorządów w PIT na 2021 r. 
będą wyższe od zaplanowanych na rok bieżący.

Po III kwartałach 2020 r. - według danych ze sprawozdań - budżety jednostek samorządu 
terytorialnego zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 18,8 mld zł, przy planowanym deficycie
w wysokości 26,1 mld zł.
Natomiast nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego kształtuje się na 
poziomie ponad 25,0 mld zł, przy planowanej nadwyżce na poziomie 7,2 mld zł.

W związku z powyższym, z danych będących w posiadaniu Ministerstwa Finansów po 11 
miesiącach bieżącego roku wynika że:

  środki finansowe są przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego terminowo i   
w  wysokościach wynikających z przepisów;
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 dochody jednostek samorządu terytorialnego z podatku PIT są uzależnione przede 
wszystkim od bieżących wpływów  z tego podatku. Na ich wysokość wpływa gorsza 
koniunktura gospodarcza wywołana epidemią koronawirusa oraz wydłużenie terminów 
rozliczeń podatków (z kwietnia w 2019 r. na maj w 2020 r.);

Niemniej, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dostrzega problemy i wyzwania z  
jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności obecnie, w związku z  
wystąpieniem epidemii oraz jej skutkami gospodarczymi. Analizuje różne rozwiązania, mające na 
celu złagodzenie tych skutków, w tym również przedstawiane przez samorządy propozycje zmian.

Dbając o właściwy poziom inwestycji w samorządach oraz wzmocnienie ich potencjału 
finansowego, w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. poz. 1262
z późn.zm.) wprowadzono w art. 43 rozwiązanie umożliwiające wsparcie finansowe jednostek 
samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań inwestycyjnych. Dodatkowe środki z tego tytułu
mogą być wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje, w tym jako 
wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Ww. dodatkowe środki 
dla jednostek samorządu terytorialnego są przekazywane z w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Kwota środków została ustalona na poziomie 12 mld zł.
Tak znaczące wyodrębnienie środków o ścisłym inwestycyjnym przeznaczeniu w zamierzeniu ma 
doprowadzić do zwiększenia wydatków przeznaczanych na inwestycje samorządowe – jako 
mechanizm sprzyjający walce z konsekwencjami epidemii COVID-19.
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są również kierowane do gmin środki w wysokości 250  
mln zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały 
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Zgodnie z art. 31zzm ust. 1 ustawy 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,  dodanym ustawą z dnia 9 grudnia 2020  
r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Z tytułu niepobierania opłaty, o którym mowa w ust. 1, jednostkom samorządu terytorialnego 
przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatkowo należy zauważyć, iż w ramach przyjętych rozwiązań, w 2020 roku sukcesywnie 
przyznawane były środki na wnioski dysponentów z poszczególnych rezerw celowych na 
finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 
się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-
 2, w tym m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu medycznego. Co do 
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zasady, przyznane z budżetu państwa środki przekazywane są do jednostek samorządu 
terytorialnego przez Wojewodów.
Mając na uwadze utrzymujący się stan epidemii oraz wychodząc naprzeciw postulatom 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w ustawie z dnia 19 listopada 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. poz. 
2400) wprowadzono regulacje przedłużające na rok 2021 obowiązywanie rozwiązań 
uelastyczniających zarządzanie samorządowymi finansami w zakresie reguł fiskalnych. Zmiany 
te zawarte są w przepisach art. 78-80. Utrzymanie poluzowania reguł fiskalnych wynikających z 
art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pozwoli skuteczniej 
przeciwdziałać skutkom wywołanym epidemią oraz zapewni samorządom terytorialnym większą 
zdolność finansową, w tym również inwestycyjną.

Jednocześnie, obserwując na bieżąco rozwój sytuacji, w tym zmiany finansów jednostek 
samorządu terytorialnego na skutek wystąpienia nieplanowanych wydatków w związku ze 
zwalczaniem skutków COVID-19, rząd stopniowo wprowadza kolejne mechanizmy wspierające 
finansowo samorządy.

Trzeba również wskazać na regulacje, które miały pozytywny wpływ na gospodarkę finansową 
jednostek samorządu terytorialnego, do których zaliczyć należy, między innymi:

- ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1430 z późn. zm.), która została ustanowiona jako następstwo ,,Programu rozwoju gminnej i  
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
W porównaniu do wcześniejszej regulacji, ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych oferuje 
dofinansowanie w wysokości do 80 % wartości inwestycji, polegających na m.in. budowie, 
przebudowie lub remoncie dróg samorządowych (również o charakterze obronnym), podczas gdy
w poprzednio obowiązującym Programie - wsparcie finansowe zostało określone na poziomie do 
50 % kosztów realizacji przedsięwzięcia. Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych, poprzez 
zmianę systemu finansowania zadań i wprowadzenie możliwości realizacji inwestycji 
wieloletnich, oferuje znacznie wyższą pulę środków finansowych wynoszących ponad 3 mld zł.
W 2020 r. do budżetu dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych - Ministra Infrastruktury z  
budżetu państwa zostały już uruchomione środki w kwocie 1,1 mld zł z przeznaczeniem na 
zasilenie Funduszu. Dodatkowo w ramach nowelizacji, środki zostały zwiększone o kwotę, 3,8  
mld zł z przeznaczeniem na zasilenie Funduszu Dróg Samorządowych, w tym 1,1 mld zł w  
ramach przesunięcia środków z roku 2021 na rok 2020 i 2,7 mld zł jako dodatkowe zwiększenie.

- ustawę z dnia z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o  
charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123 z późn. zm.), określająca zasady
dofinansowania ze środków Funduszu (państwowy fundusz celowy) realizacji zadań własnych 
organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w  
zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
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Podobnie jak Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Autobusowy ma różne źródła zasilania, a  
jednym z nich jest budżet państwa.
W 2020 r. na zasilenie Funduszu Autobusowego były zabezpieczone środki budżetu państwa w  
wysokości 200 mln zł.

- ustawę z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 
mieszkalnictwa (ustawa skierowana do Senatu), polegająca na planowanym wsparciu dla gmin ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa poprzez jednorazowe zasilenie 
utworzonego Funduszu w całości środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
1.500 mln zł. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa służą sfinansowaniu części 
lub całości wydatków gminy na objęcie udziałów lub akcji w tworzonej lub działającej spółce 
społecznego budownictwa czynszowego (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa/SIM/).
Uruchomione wsparcie ma charakter interwencyjny związany z przeciwdziałaniem negatywnym 
skutkom COVID-19.

- ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.1842). Stosownie do postanowień art. 15zi ust. 9 tej ustawy, w  
celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dotacje z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003  r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) oraz w  
przepisach odrębnych, mogą być udzielane do wysokości 100% planowanych wydatków jednostki 
samorządu terytorialnego na realizację danego zadania.
W wyniku zmian wprowadzanych w roku bieżącym do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o  
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 51 ust. 3 tej ustawy), z budżetu państwa mogą 
być udzielane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe na wsparcie 
realizacji zadań wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi. Przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) nie stosuje się.

Ponadto, przyjęte regulacje w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, wspierały samorządy gminne 
m.in.
- w przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu 
dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID 19, otrzymane na 
zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje 
celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów - nie
podlegają zwrotowi. Ponadto wprowadzono możliwość kontynuacji zadań realizowanych w   
ramach Programu Maluch+, rozpoczętych w roku 2020, maksymalnie do 30 listopada 2021 r.,
- wojewoda przekazuje miesięczną kwotę dotacji na pokrycie bieżących kosztów ich prowadzenia,
również w przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 51a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
w celu przeciwdziałania COVID-19.
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Natomiast przykładem działań osłonowych dla powiatów wprowadzonych w związku z pandemią 
COVID-19 i przeciwdziałaniem jej skutkom są zmiany wprowadzone w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami (art. 23 ust. 3 UGN). Zgodnie ze zmienionymi regulacjami powiaty do końca 
2020 r. mogły potrącać sobie z tytułu wpływów uzyskiwanych z gospodarowania mieniem
Skarbu Państwa 50% uzyskanych dochodów zamiast dotychczasowych 25%.

Podkreślenia także wymaga, iż przyjęte liczne rozwiązania, w celu zapobiegania negatywnym 
skutkom gospodarczym związanych z epidemią w ustawie 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, w zakresie m.in. pomocy
podmiotom działającym na terenie poszczególnych samorządów, w sposób pośredni stanowią 
również istotne wsparcie jednostek samorządu terytorialnego.

Odnosząc się do kwestii dotacji dla gmin, należy zauważyć, iż podstawowym źródłem 
finansowania zadań własnych gminy lub powiatu są dochody własne.
Niemniej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z  
późn. zm) dopuszcza możliwość dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu 
terytorialnego. Zgodnie z art. 127, art. 128 oraz art. 132 ww. ustawy, formą takiego 
dofinansowania jest dotacja celowa.
Dotacje, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są to podlegające 
szczególnym zasadom rozliczania środki m.in. z budżetu państwa przeznaczone na podstawie 
przepisów ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Szczegółowe zasady finansowania 
lub dofinansowania regulują odrębne przepisy.
Podmiot udzielający dotacji celowej sprawuje kontrolę nad celem i terminem jej wykorzystania, 
a  podmiot otrzymujący dotację ponosi odpowiedzialność w przypadku jej nieprawidłowego 
wydatkowania i rozliczenia.
Zgodnie z art. 128 ust. 2 tej ustawy, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych nie może 
stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.
Należy zaznaczyć, że to dysponenci części budżetowych (w tym wojewodowie), w ramach 
otrzymanego limitu wydatków na dany rok budżetowy, planują wysokość środków na dotacje dla 
jednostek samorządu terytorialnego. Kierują się przy tym przepisami prawa oraz wytycznymi, 
określającymi limity wydatków na dany rok.
Również kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 129 ustawy o  
finansach publicznych, określane są przez dysponentów części budżetowych wg zasad przyjętych 
w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju, o ile odrębne przepisy nie 
stanowią inaczej. 
Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania z zakresu administracji rządowej 
przekazane im do realizacji szeregiem aktów prawnych, będących we właściwości 
poszczególnych ministrów. Właściwość merytoryczną poszczególnych ministrów określa ustawa 
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z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej(art. 4 i art. 38), która wskazuje jaki 
zakres należy do właściwości danego ministra, w tym obszar zleconych zadań. Natomiast, co do 
zasady organem odpowiedzialnym za realizację zadań zleconych i rozliczanie dotacji, zgodnie z  
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art.: 129, 149, 175) oraz 
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (art. 3 
ust. 2,art. 28), jest wojewoda.
Poziom dotacji zaplanowany na realizację poszczególnych zadań uzależniony powinien być od 
faktycznych nakładów niezbędnych na realizację danego zadania w myśl zasady wynikającej z  
ustawy o finansach publicznych (art. 44 ust. 3), tj. uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Podkreślenia również wymaga, iż od 2010 r., każdy projekt rządowy, skutkujący zmianą poziomu 
dochodów lub wydatków jednostek samorządu terytorialnego wymaga oszacowania skutków 
finansowych, w tym wskazania źródła finansowania. W ramach prac nad danym projektem, strona 
samorządowa ma możliwość merytorycznego wypowiadania się zarówno w przedmiocie wyceny 
kosztów zadania, standardu jego realizacji, jak również sposobu jego finansowania.
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 zaplanowane zostały dotacje dla jednostek 
samorządu terytorialnego, w tym dla gmin, na podstawie obowiązujących przepisów.
Zaplanowana wg. rządowego projektu ustawy budżetowej na 2021 rok kwota ogółem dotacji dla 
jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do znowelizowanej ustawy budżetowej na 2020 
rok, ulega zwiększeniu per saldo o 805 837 tys. zł. Szczegółowe informacje o planowanych 
kwotach dotacji na dany rok budżetowy prezentowane są w uzasadnieniu do rządowego projektu 
ustawy budżetowej na poszczególne lata.
Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż w trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji dla 
jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu, głównie ze środków ujętych w rezerwach 
celowych. Dotyczy to m.in. rezerw celowych na zadania określone w ustawach o: pomocy 
społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i  
wypłacie zasiłków dla opiekunów, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na 
zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Jeśli chodzi o zwiększenia środków na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie obowiązujących przepisów, to w  przyjętej przez Sejm  ustawie  budżetowej na rok 
2021 zaplanowane zostały m.in. rezerwy celowe :

1) poz. 23 - Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI
2021-2025 w kwocie 12 896 tys. zł, tj. na poziomie 121% roku 2020 (w roku 2020 realizowany 
jest Etap V Programu przewidziany na lata 2016-2020);

2) poz. 45 - Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz
na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
w kwocie 190.000 tys. zł, co stanowi 118% ustawy budżetowej na rok 2020 oraz 105% 
nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Przedmiotowy wzrost wydatków wynika ze 
zwiększonych nakładów z budżetu państwa na realizację programów wieloletnich pn.: 
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"Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla 
Regionów" oraz „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 
2019–2024".

Poziom dofinansowania w danym roku budżetowym ww. programów środkami z budżetu państwa 
określają uchwały Rady Ministrów ustanawiające programy (z ew. zmianami).

W odniesieniu do kwestii, dotyczących oświaty i wychowania, uprzejmie wyjaśniam.
System finansowania zadań oświatowych, realizowanych jako zadania własne jednostek 
samorządu terytorialnego, określony został w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o  
finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 wymienionej ustawy, środki 
niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa 
w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia 
nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są 
zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencja ogólna i  
dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencja ogólna (w tym jej część oświatowa) jest jedną z  
form uzupełniania dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. W obowiązującym 
systemie prawnym nie ma regulacji, z której wynikałoby, iż budżet państwa zapewnia wyłącznie 
w ramach części oświatowej subwencji ogólnej środki na pokrycie wszystkich wydatków 
związanych z realizacją zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Źródłem 
finansowania zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania są zatem łączne dochody jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Tym samym sytuowanie ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków 
w relacji do jednego z elementów dochodów samorządowych, tj. kwoty części oświatowej 
subwencji ogólnej, ma wymiar jedynie analityczny.

Na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. 
poziom wydatków bieżących (bezpośrednio przeznaczanych na realizację zadań własnych 
jednostek samorządu terytorialnego z zakresu oświaty i wychowania objętych 
subwencjonowaniem – bez przedszkoli ogólnodostępnych i dowożenia uczniów) wyniósł 63  
128,4  mln zł. W odniesieniu do dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (46.907, 
0 mln zł) wskaźnik relacji wydatków do dochodów kształtuje się na poziomie 134,6%, a  bez 
wydatków bieżących przeznaczanych na realizację programów unijnych – 132,2%.
Z kolei relacja wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania (zadania objęte 
subwencjonowaniem) w odniesieniu do dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 
i  dotacji z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu oświaty i wychowania kształtuje się na 
poziomie 132,3%, a bez dochodów dotacyjnych i wydatków otrzymanych i przeznaczanych na 
realizację programów unijnych – 130,3%.
Odnosząc się natomiast w sposób bezpośredni do przepisów prawa regulujących kwestię 
finansowania oświaty samorządowej, należy podkreślić, iż relacja wydatków bieżących z zakresu 
oświaty i wychowania (zadania objęte subwencjonowaniem) w odniesieniu do dochodów 
własnych bieżących, dochodów z tytułu ogólnej i dotacji z budżetu państwa na zadnia bieżące z  
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zakresu oświaty i wychowania kształtuje się na poziomie 31,8%, a bez otrzymanych dochodów 
dotacyjnych i wydatków przeznaczanych na realizację programów unijnych – 31,3%.

Po III kwartałach roku 2020 relacja wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania (zadania 
objęte subwencjonowaniem) w odniesieniu do dochodów własnych bieżących , dochodów z tytułu 
ogólnej i dotacji z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu oświaty i wychowania kształtuje 
się na poziomie 32,8%, a bez otrzymanych dochodów dotacyjnych i wydatków przeznaczanych 
na realizację programów unijnych – 32,3%.
Jednocześnie informuję, że wsłuchując się w poruszane przez stronę samorządową problemy 
dotyczące finansowania oświaty - zgodnie z ustaleniami z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
- powołano Zespół do spraw monitorowania finansów oświaty. W pracach Zespołu biorą udział 
przedstawiciele strony samorządowej i przedstawiciele strony rządowej. Na spotkaniu 24 listopada 
br. dokonano m.in. analizy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego za III kwartał 
br., w tym w szczególności dochodów i wydatków w obszarze oświaty. Kolejne spotkanie Zespołu 
planowane jest w styczniu 2021 r.
Ponadto w sierpniu 2020 r. ówczesny Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o wznowieniu 
prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego zadaniem jest wypracowanie 
rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji narodowej oraz zdefiniowanie długofalowej 
strategii polityki oświatowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty oraz praw i 
obowiązków pracowników oświaty, wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego, czasu i 
warunków pracy nauczycieli.
Należy zaznaczyć, że trwają już prace nad nowym systemem dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym zmierzające do zbudowania spójnego systemu wyrównawczego dla 
wszystkich rodzajów samorządu terytorialnego.
Zgodnie ze wspólnym ustaleniem strony rządowej i strony samorządowej prace w obszarze 
finansów samorządowych są prowadzone w ramach specjalnie powołanego Zespołu ds. przeglądu 
finansów jednostek samorządu terytorialnego, w skład którego wchodzą zarówno przedstawiciele
rządu, jak i samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele nauki. Zespół ten rozpoczął swoje prace 
pod koniec lutego ubiegłego roku i kontynuuje działania w podzespołach w zakresie spraw 
dotyczących, w szczególności: podatków dochodowych, podatków i opłat lokalnych, subwencji 
oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. 30 października odbyło się posiedzenie
Podzespołu ds. podatków dochodowych. Przedmiotem spotkania było omówienie obowiązujących 
regulacji w zakresie udziału we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT, w tym w  
szczególności mocnych i słabych stron obecnie obowiązujących regulacji.
Kolejne spotkanie Zespołu ds. przeglądu finansów samorządowych odbyło się 21 grudnia br. Na 
tym spotkaniu Ministerstwo Finansów zaprezentowało proponowane kierunki zmian w systemie 
finansowania samorządów, których celem jest m.in. zwiększenie stabilności finansowej jednostek
samorządu terytorialnego, w tym w zakresie ustabilizowania wysokości wpłat jednostek w ramach 
systemu wyrównawczo-korekcyjnego. Prace te będą kontynuowane.

Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 
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Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), do zadań Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego należy opiniowanie projektów aktów prawnych, dokumentów i programów 
rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego. Komisja Wspólna Rządu i  
Samorządu Terytorialnego, stanowi forum wypracowywania wspólnego stanowiska Rządu i  
samorządu terytorialnego
Stosownie do art. 10 ww. ustawy, Komisja Wspólna powołuje stałe zespoły problemowe. Jednym 
z takich zespołów jest Zespół d/s  systemu finansów publicznych. W 2020 r. odbyło się 5 posiedzeń 
Zespołu. Ponadto zgodnie z ustaleniami Współprzewodniczących, w miesiącu, w którym Zespół 
nie spotykał się sprawy były opiniowane  w trybie obiegowym W posiedzeniach Zespołu 
regularnie uczestniczyli przedstawiciele każdej  organizacji samorządu terytorialnego, 
wchodzącej w skład KWRiST (około 12 osób). 
W 2020 roku Zespół ten zajmował się między innymi, takimi kwestiami jak:
- kryteria podziału kwoty rezerwy subwencji, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o  
dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacja o stanie realizacji rozluźnienia reguły wydatkowej, 
- przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych w sektorze 
finansów publicznych .
Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Komisji Wspólnej, jej zespołów i  
sekretariatu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 
  
Projekty opinii i stanowisk wypracowane przez Zespół są następnie  przedmiotem prac KWRiST, 
 do zadań której należy m.in. dokonywanie przeglądów i ocen warunków prawnych i finansowych 
funkcjonowania samorządu terytorialnego (…).

Z poważaniem
z upoważnienia

Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Finansów
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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