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W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2013 r., nr GMS-WP-173-329/13, 

dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, przekazanego do zaopmwwama Prokuratorowi 

Generalnemu w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 

o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie 

przedstawiam następujące stanowisko. 

Przedłożony do zaopmwwama projekt ustawy ukierunkowany jest na 

wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2013 r. 

(sygn. K 14/11). W powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 36 

ust. 4 pkt l w związku z art. 21 a ust. 2 pkt 6, ust. 3 pkt 6 i ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 

z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) ·"w zakresie, w jakim nie określa kryteriów, 

którymi powinien kierować się minister właściwy do spraw finansów publicznych, 

dysponując budżetową rezerwą przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, 

jest niezgodny z art. l 67 ust. 3 Konstytucji". 
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Przedmiotowy wyrok jest tzw. wyrokiem zakresowym, w którym Trybunał 

Konstytucyjny nie zakwestionował samej możliwości tworzenia rezerwy budżetowej 

przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego, a jedynie brak określonych na 

poziomie ustawowym kryteriów, jakimi powinien kierować się minister właściwy do 

spraw finansów publicznych dysponując rezerwą. Konstytucja bowiem, w art. 167 

ust. 3, wprowadza wymóg respektowania zasady wyłączności ustawy w zakresie źródeł 

dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe uwarunkowanie oznacza, 

że to władza ustawodawcza, a nie Yvykonawcza ma decydować o przeznaczeniu 

środków finansowych jednostkom samorządu terytorialnego. Zasada ta wprowadza 

zatem wymóg, aby wszystkie podstawowe rozstrzygnięcia dotyczące rodzaju 

i charakteru prawnego poszczególnych źródeł dochodu, w tym również sposobu 

ustalenia wysokości tych dochodów, były sformułowane w ustawie (wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 24 marca 1998 r., o sygn. K 40/97). W przypadku 

analizowanego projektu wyżej przedstawione uwarunkowania dotyczące sposobu 

określania dochodów jednostek samorządu terytorialnego muszą być synchronizowane 

z samą istotą rezerwy budżetowej, której podstawowym celem jest stworzenie prawnej 

możliwości szybkiego reagowania na konkretne problemy w realizacji zadań 

publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Dokonując oceny przedstawionego projektu należy stwierdzić, że projekt ten 

zasadniczo w sposób prawidłowy wypełnia przedstawione wyżej uwarunkowania. 

Pewne wątpliwości można zgłosić natomiast do projektowanego art. 36a ust. 2. Jak 

wynika bowiem z uzasadnienia projektu "w sytuacjach wymagających przeznaczenia 

wszystkich środków bądź ich znacznej części dla pewnej grupy jednostek samorządu 

terytorialnego rezerwa może być rozdzielana na podstawie dwóch bądź nawet jednego 

kryterium". Należy jednak zwrócić uwagę na treść projektowanej normy, zgodnie 

z którą minister, w oparciu o uzgodnienie z reprezentacją jednostek samorządu 

terytorialnego, dokonuje "wyboru kryteriów, według których rozdzielana będzie 

rezerwa, spośród kryteriów określonych w ust. 1", która, jak się wydaje, od strony 

jurydycznej, uniemożliwia rozdział środków w oparcju tylko o jedno kryterium, co 

wynika bezpośrednio z posłużenia się przez projektodawców wyłącznie liczbą mnogą 
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"wyboru kryteriów". Wydaje się, że aby osiągnąć zamierzony przez projektodawców 

cel, konieczne jest posłużenie się w projektowanej wypowiedzi alternatywą zwykłą 

"kryteriwn lub kryteriów", według których rozdzielana będzie rezerwa. Ponadto pewne 

zastrzeżenia budzi konstrukcja projektowanego art. 36a ust. l pkt. 2a i 2b. 

W przedmiotowych jednostkach redakcyjnych projektu przewidziano merytorycznie 

dwa różne kryteria podziału środków rezerwy - jeden determinowany przez cel 

w postaci realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, drugi przez zdarzenia losowe 

i wystąpienie strat w infrastrukturze komunalnej. Jedynym łącznikiem wskazanych 

kryteriów jest beneficjent rezerwy budżetowej określony jako ,Jednostki samorządu 

terytorialnego". W związku z zastosowaną konstrukcją wskazanego przepisu może 

ujawnić się wątpliwość, czy każde ze wskazanych kryteriów wart. 36a ust. l pkt 2 jest 

samodzielne (za czym przemawiałyby ich zawartość merytoryczna), czy też 

projektodawcy dążą do wprowadzenia jednego, merytorycznie złożonego kryterium, co 

skutkować będzie, przy jego wyborze, możliwością jedynie łącznej Uednoczesnej) 

realizacji tak przedmiotowo złożonego kryterium. Uzasadnienie projektu nie pozwala 

najednoznaczną rekonstrukcję intencji projektodawców w tym zakresie. 

Niezwykle istotna jest również kwestia dotycząca akceptacji sposobu 

rozdysponowania omawianej rezerwy. Należy bowiem zwrócić uwagę, że Trybunał 

Konstytucyjny w uzasadnieniu powoływanego wyroku z dnia 31 stycznia 2013 r. 

krytycznie odniósł się również do przewidzianego w art. 36 ust. 4 pkt. l ustawy 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymogu "porozumienia" 

z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego co do sposobu podziału środków 

rezerwy, wskazując, że z zakwestionowanego przepisu nie wynika, czy nakłada on na 

ministra wymóg każdorazowego uzyskania zgody reprezentacji samorządu na 

określoną dyspozycję środkami, czy wystarczające jest przeprowadzenie konsultacji 

z przedstawicielami samorządu. W związku z powyższym w projektowanym art. 36a 

ust. 2 zaproponowano zmianę polegającą na zastosowaniu następującego 

sformułowania: "Podziału rezerwy (. . .) dokonuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w oparciu o uzgodnienie z reprezen,tacją jednostek samorządu 

terytorialnego (. . .)". Odnosząc się do powyższej propozycji, należy stwierdzić, 
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że zastosowany zwrot niestety me wyjaśnia tych wszystkich wątpliwości, które 

sformułował Trybunał Konstytucyjny. Należy zauważyć, że termin "uzgodnienie" 

występuje wprawdzie w systemie normatywnym, w obszarze prawa administracyjnego, 

lecz jest on stosowany nie tyle dla określenia władczego rozstrzygnięcia organu, 

co raczej dla stanowczego ustalenia przez organ spełnienia określonych wymagań 

technicznoprawnych, czy formalnoprawnych (tak np. art. 17 ust. 6 pkt lit. b ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. 

z 2012 r., poz. 647). W przypadku zaś rozstrzygnięć władczych ustawodawca 

posługuje się pojęciem zgody. W celu zatem właściwej transpozycji wskazanych wyżej 

zapatrywań Trybunału Konstytucyjnego należałoby postulować przemodelowanie 

projektowanej normy, tak aby w sposób wyraźny wprowadzić wymóg akceptacji dla 

sposobu rozdysponowania rezerwy budżetowej przeznaczonej dla jednostek samorządu 

terytorialnego, wyrażanej przez reprezentację tychże jednostek. 

Andrzej Seremet 
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