
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 1941-A 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH 

ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

I POLITYKI REGIONALNEJ 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (druk nr 1908) 

Sejm na 54 posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013 r. - zgodnie z art. 47 ust. l 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1941 

do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2013 r. 

wnoszą: 

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki: 

l) wart. l w pkt 2, wart. 36a ust. l nadać brzmienie: 

"1. Środki rezerwy, o której mowa wart. 36 ust. 4 pkt l, mogą być przeznaczone dla: 

l) 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: 
a) realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej, o których 

mowa w odrębnych przepisach, 



-KP PiS 
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b) w których w wyniku zdarzeń losowych wystąpiły straty w infrastrukturze 
komunalnej."; 

-odrzucić 

Uwaga: poprawki nr l i 2 należy głosować łącznie. 

2) wart. l w pkt 2, wart. 36a ust. 4 nadać brzmienie: 

"4. W przypadku nieuzgodnienia podziału w zakresie, o którym mowa w ust. 3, minister 
właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje podziału części rezerwy 
pochodzącej z nienależnych kwot subwencji ogólnej, o których mowa wart. 36 ust. l 
pkt l, między powiaty, które otrzymały w roku bazowym dotację z budżetu państwa 
na prowadzenie domów pomocy społecznej, o której mowa w art. 87 ust. l, 
proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej 
kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty."; 

-KP PiS 
-odrzucić 

3) po art. 2 dodać art. 2a w brzmieniu: 

"Art. 2a. l. W roku 2014 w przypadku gdy kwota wpłaty do budżetu państwa z 
przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, obliczona dla 
danego województwa zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy zmienianej w art. l, 
jest wyższa niż 400 000 tys. zł, wpłatę tego województwa do budżetu 
państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej ustala 
się w wysokości 400 000 tys. zł. 

2. Kwotę stanowiącą różnicę między kwotą wpłat z przeznaczeniem na część 
regionalną subwencji ogólnej, obliczoną na rok 2014 zgodnie z art. 31 ust. 
2 ustawy zmienianej w art. l, a kwotą tych wpłat ustaloną zgodnie z ust. l, 
województwo wpłaca w latach 2015-2017 w równych, rocznych ratach, w 
terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Przepisy art. 35 ust. 2-5 
ustawy zmienianej w art. l stosuje się odpowiednio. 

3. W latach 2015-2017 kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla 
województwa składa się z części regionalnej subwencji ogólnej ustalonej 
zgodnie z art. 25 ustawy zmienianej w art. l, w odniesieniu do kwoty 
wpłat obliczonych zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy zmienianej w art. l, 
i kwoty stanowiącej 1/3 różnicy między kwotą części regionalnej 
subwencji ogólnej na rok 2014, ustaloną w wysokości wynikającej z 
kwoty wpłat obliczonych na 2014 r. zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy 
zmienianej w art. l, a kwotą tej części subwencji ogólnej ustaloną 

w wysokości wpłat obliczonych na 2014 r. z uwzględnieniem ust. l. 

4. W latach 2015-2017 kwotę stanowiącą 113 różnicy, o której mowa w ust. 
3, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje 
województwom w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego. 

5. Do obliczenia na lata 2014-2018 kwoty wchodzącej w skład części 

regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 25 
ust. 12 ustawy zmienianej w art. l, przyjmuje się kwoty wpłat i części 
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regionalnej subwencji ogólnej ustalone z uwzględnieniem przepisów ust. 
1-3.". 

-KPPSL 

Warszawa, dnia 21 listopada 2013 r. 

Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

(-) Piotr Zgorzelski 

Sprawozdawca 

(-)Marcin Święcicki 

-przyjąć 

Przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych 

(-) Dariusz Rosati 


