
 

 

Druk nr 3782-A    

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

ORAZ  KOMISJI  SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

I POLITYKI REGIONALNEJ 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (druk nr 3697) 

 

Sejm na 86 posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3782  

do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu. 

Komisje: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej po rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.  

 

wnoszą: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następującą poprawkę: 

 

w art. 1, dotychczasowe pkt 1–4 oznaczyć jako pkt 5–8 oraz dodać pkt 1–4 w brzmieniu: 

„1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 44,67%, 

z zastrzeżeniem art. 89.”; 

2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 

11,68%.”; 

3) w art. 6 ust 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 

1,82%.”; 

4) w art. 9 ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1. Kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów 

z tego podatku przez 0,4467, z zastrzeżeniem art. 89, i wskaźnik równy udziałowi 

należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób 

fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego 

podatku w tym samym roku. 

 2. Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną 

kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1168 i wskaźnik równy udziałowi 

należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób 

fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego 

podatku w tym samym roku. 

 3. Kwotę udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną 

kwotę wpływów z tego podatku przez 0,0182 i wskaźnik równy udziałowi 

należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób 

fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, w ogólnej kwocie 

należnego podatku w tym samym roku.”. 

– KP PO-KO 

–  odrzucić 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 11 września 2019 r. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Samorządu Terytorialnego  

i Polityki Regionalnej 

 

 

(-) Andrzej Maciejewski  

 

Przewodniczący  

Komisji Finansów Publicznych 

i sprawozdawca  

 

 

(-) Andrzej Szlachta  
 

 

 

  

 


