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USTAWA

z dnia 26 listopada 1998 r.

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003

Dział I

Przepisy ogólne

Art. 1.
1. Ustawa określa w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego:

1) źródła dochodów,
2) zasady ustalania subwencji ogólnych,
3) zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych,
4) zasady i tryb udzielania dotacji.

2. Ustawa obowiązuje w latach 1999-2003.

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to gminy, powiaty i

województwa,
2) reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to stro-

nę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
3) roku budżetowym - rozumie się przez to rok, na który ustalany jest budżet,
4) roku bazowym - rozumie się przez to rok poprzedzający rok, na który ustala-

ny jest budżet,
5) liczbie mieszkańców - rozumie się przez to liczbę mieszkańców faktycznie

zamieszkałych na terenie jednostki samorządu terytorialnego, według stanu
na dzień 30 czerwca roku bazowego, podaną przez Główny Urząd Staty-
styczny,

6) zadaniach własnych jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez
to takie zadania wykonywane przez te jednostki, które nie są zadaniami nale-
żącymi do właściwości organów administracji rządowej lub wykonywanymi
na podstawie umów bądź porozumień,

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1998
r. Nr 150, poz. 983,
Nr 162, poz. 1119, z
2000 r. Nr 95, poz.
1041, z 2001 r. Nr 39,
poz. 459, Nr 55, poz.
574, Nr 145, poz.
1623, z 2002 r. Nr
200, poz. 1682, Nr
216, poz. 1826, z 2003
r. Nr 177, poz. 1725.
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7) ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - ro-
zumie się przez to 100 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, pobieranego na zasadach ogólnych, przy czym przez wpływy rozumie
się wpłaty pomniejszone o dokonane zwroty,

8) ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - ro-
zumie się przez to 100 % wpływów z tego podatku, przy czym przez wpływy
rozumie się wpłaty pomniejszone o dokonane zwroty,

9) podstawowych dochodach podatkowych gminy - rozumie się przez to docho-
dy, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a)-e) i h), pkt 2 lit. a) i b) oraz pkt 3 i
art. 24,

10) podstawowych dochodach podatkowych powiatu - rozumie się przez to do-
chody, o których mowa w art. 8 pkt 1,

11) podstawowych dochodach podatkowych województwa - rozumie się przez to
dochody, o których mowa w art. 11 pkt 1,

12) nowych jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to jed-
nostki samorządu terytorialnego, które zostały utworzone lub których grani-
ce uległy zmianie po dniu 30 czerwca roku bazowego,

13) obszarze dzielonych jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez
to obszar jednostek samorządu terytorialnego, istniejących w dniu 30 czerw-
ca roku bazowego, które ulegając podziałowi spełniają warunek, że obszar
nowych jednostek po podziale pokrywa się z łącznym obszarem dzielonych
jednostek przed podziałem,

14) kontrakcie wojewódzkim – rozumie się przez to kontrakty, o których mowa
w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalne-
go (Dz.U. Nr 48, poz. 550).

Dział II

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 1

Dochody gminy

Art. 3.

Dochodami gminy są:
1) wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:

a) od nieruchomości,

b) rolnego,

c) leśnego,

d) od środków transportowych,

e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej,

f) od spadków i darowizn,



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 3/32

03-10-30

g) od posiadania psów,

h) od czynności cywilnoprawnych,
2) wpływy z opłat:

a) skarbowej,

b) eksploatacyjnej, w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. -
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

c) lokalnych, uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z
1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz.
409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

d) innych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, o ile te ustawy sta-
nowią, że jest to dochód gminy,

3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości:

a) 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamiesz-
kałych na terenie gminy, ustalonych w sposób określony w art. 5,

b) 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek or-
ganizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę
na terenie gminy, z zastrzeżeniem art. 7,

4) subwencja ogólna,
5) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakła-

dów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
gminy,

6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządo-
wej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami,

7) odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach ban-
kowych,

8) dochody z majątku gminy.

Art. 4.

Dochodami gminy mogą być:
1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy,
2) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu te-
rytorialnego,

3) dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego,

4) dotacje z funduszów celowych,
4a) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwro-

towi oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z udzia-
łem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

5) spadki, zapisy i darowizny,
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6) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,
7) opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należno-

ści, stanowiących dochody gminy,
8) odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek,
9) dochody z kar pieniężnych i grzywien, określonych odrębnymi przepisami,
10) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 5.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowią-
cego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego po-
datku przez wskaźnik 0,276 i wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku poprze-
dzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na
terenie gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego
na podstawie złożonych, do dnia 30 czerwca roku bazowego, zeznań podatkowych o
wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego
przez płatników.

Art. 6.
1. W roku 1999 udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fi-

zycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną
kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,276 i współczynnik skorygo-
wanego udziału dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach gmin z tego podatku w
roku poprzedzającym rok bazowy, wyliczony według zasad określonych w ust.
2.

2. Współczynnik, o którym mowa w ust. 1, oblicza się następująco:
1) ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 1997

r. w województwie, w którym położona była gmina w dniu 31 grudnia 1998
r., mnoży się przez wskaźnik 0,276 oraz wskaźnik liczby mieszkańców gmi-
ny do ogólnej liczby mieszkańców w danym województwie według stanu na
dzień 30 czerwca 1997 r.,

2) ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 1997
r. mnoży się przez wskaźnik 0,276 i wskaźnik równy udziałowi należnego w
1997 r. podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie
gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku,

3) oblicza się różnicę pomiędzy kwotą, obliczoną zgodnie z pkt 2, a kwotą obli-
czoną zgodnie z pkt 1, a następnie mnoży się przez wskaźnik wynoszący
0,75,

4) kwotę obliczoną zgodnie z pkt 1 koryguje się o kwotę obliczoną zgodnie z
pkt 3,

5) oblicza się iloraz kwoty wyliczonej zgodnie z pkt 4 i łącznej kwoty docho-
dów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych w 1997 r.
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Art. 7.
1. Jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości praw-

nej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na tere-
nie gminy innej, niż gmina właściwa dla siedziby podatnika, wówczas dochody,
o których mowa w art. 3 pkt 3 lit. b), są przekazywane do budżetów tych gmin,
na których terenie położone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby
osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, szczegółowe zasady i tryb rozliczeń, o których mowa w ust. 1, przyj-
mując za podstawę rozliczeń informacje podatników składane do urzędów skar-
bowych, zawierające wykaz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (od-
działów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świad-
czących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach).

Rozdział 2

Dochody powiatu

Art. 8.

Dochodami powiatu są:
1) udział, w wysokości 1 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu pań-

stwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie
powiatu, ustalony w sposób określony w art. 10,

2) subwencja ogólna,
3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od za-

kładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
powiatu,

4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i stra-
ży, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym,

5) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządo-
wej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw,

6) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,
7) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach ban-

kowych,
8) dochody z majątku powiatu.

Art. 9.

Dochodami powiatu mogą być:
1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla

bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) dotacje z funduszów celowych,

art. 7a skreślony
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3a) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwro-
towi oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem
środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

4) dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozu-
mień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego,

5) spadki, zapisy i darowizny,
6) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat,
7) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody

powiatu,
8) odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek,
9) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami,
10) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 10.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stano-
wiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego
podatku przez wskaźnik 0,01 i wskaźnik równy udziałowi, należnego w roku po-
przedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszka-
łych na terenie gmin wchodzących w skład powiatu, w ogólnej kwocie należnego
podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie, złożonych do dnia 30 czerwca
roku bazowego, zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocz-
nego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

Rozdział 3

Dochody województwa

Art. 11.

Dochodami województwa są:
1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości:

a) 1,5 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamiesz-
kałych na terenie województwa, ustalonych w sposób określony w art.
13,

b) 0,5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających sie-
dzibę na terenie województwa, z zastrzeżeniem art. 14,

2) subwencja ogólna,
3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłaty

od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżeto-
wych województwa,

4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządo-
wej wykonywane przez województwo na podstawie odrębnych przepisów,
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5) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych woje-
wództwa,

6) odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach
bankowych,

7) dochody z majątku województwa.

Art. 12.

Dochodami województwa mogą być:
1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych województwa,
2) dotacje celowe na zadania realizowane przez województwo na podstawie po-

rozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samo-
rządu terytorialnego,

3) dotacje celowe dla państwowych uczelni zawodowych utworzonych na wnio-
sek sejmiku województwa,

4) dotacje z funduszów celowych,
4a) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwro-

towi oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z udzia-
łem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

5) spadki, zapisy i darowizny,
6) odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo,
7) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody

województwa,
8) odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek,
9) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami,
10) inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 13.

Udział województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z
tego podatku przez wskaźnik 0,015 i wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku
poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych zamiesz-
kałych na terenie gmin wchodzących w skład województwa, w ogólnej kwocie na-
leżnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30
czerwca roku bazowego, zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu
oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

Art. 14.
1. Jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości praw-

nej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na tere-
nie województwa innego niż województwo właściwe dla siedziby podatnika,
wówczas dochody, o których mowa w art. 11 pkt 1 lit. b), są przekazywane do
budżetów tych województw, na których terenie położone są te zakłady (oddzia-
ły), proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę.
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2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, szczegółowe zasady i tryb rozliczeń, o których mowa w ust. 1, przyj-
mując za podstawę rozliczeń informacje podatników składane do urzędów skar-
bowych, zawierające wykaz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów (od-
działów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świad-
czących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach).

Dział III

Zasady gromadzenia dochodów

Art. 15.
1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie odrębnych

przepisów pobierane są przez urzędy skarbowe, gromadzone są na rachunku
bankowym urzędu skarbowego i odprowadzane na rachunki właściwych budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego w terminie nie później niż 14 dni po
dniu, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust.
2.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące-
go dochód budżetu państwa, dla poszczególnych jednostek samorządu teryto-
rialnego, podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu pań-
stwa na rachunki właściwych budżetów jednostek samorządu terytorialnego w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek
wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

3. Urząd skarbowy przekazuje na wniosek przewodniczącego zarządu jednostki
samorządu terytorialnego kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji
dochodów, o których mowa w ust. 1.

4. Jeżeli dochody pobrane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nie zostaną
przekazane w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, jednostce samorządu te-
rytorialnego przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatko-
wych.

Art. 16.
1. Wpływy z opłaty skarbowej:

1) z punktów sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów we-
kslowych przekazywane są na rachunek budżetu gminy, w siedzibie której
znajduje się ten punkt, a z pozostałych punktów sprzedaży - na rachunek bu-
dżetu gminy, na obszarze której znajdują się te punkty,

2) uiszczane gotówką, wpłacane są na rachunek budżetu gminy, na terenie któ-
rej ma siedzibę podmiot, który przyjął podanie, dokonał czynności urzędowej
albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 1a,

3) pobierane przez płatnika, wpłacane są przez płatnika na rachunek budżetu
gminy, na terenie której płatnik ma siedzibę,

4) w pozostałych przypadkach wpłacane są na rachunek budżetu gminy, na tere-
nie której położony jest właściwy miejscowo organ podatkowy.

pkt 5 w ust. 1 w art.
16 skreślony
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 1a. Jeżeli podmiotem, który przyjął podanie, dokonał czynności urzędowej albo wy-
dał zaświadczenie lub zezwolenie jest organ gminy, wpływy z opłaty skarbowej
uiszczanej gotówką są wpłacane na rachunek budżetu tej gminy.

2. Wpływy z podatku od spadków i darowizn, odprowadzane na rachunek urzędu
skarbowego, przekazywane są:
1) w przypadku pobieranego przez płatnika podatku od spadków i darowizn z

tytułu nabycia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego,
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spół-
dzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów
prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w
małym domu mieszkalnym - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której
jest położona nieruchomość, a jeżeli przedmiotem darowizny są nieruchomo-
ści, prawa użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawa do
lokali mieszkalnych, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych
oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domów jedno-
rodzinnych i prawa do lokali w małym domu mieszkalnym położone na ob-
szarze różnych gmin - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma
miejsce zamieszkania (siedzibę) darczyńca, w dniu przyjęcia darowizny
przez obdarowanego,

2) jeżeli przedmiotem darowizny są inne rzeczy lub prawa majątkowe - na ra-
chunek budżetu gminy, na obszarze której ma miejsce zamieszkania lub sie-
dzibę darczyńca w dniu przyjęcia darowizny przez obdarowanego, a jeżeli
darczyńca nie ma miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju - na rachunek bu-
dżetu gminy, na terenie której ma miejsce zamieszkania obdarowany,

3) w przypadku podatku od spadków, wpływy przekazywane są na rachunek
budżetu gminy, na obszarze której położone są przedmioty spadku, a jeżeli
przedmioty spadku położone są na obszarze różnych gmin - na rachunek bu-
dżetu gminy właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania (poby-
tu) spadkodawcy, a jeżeli spadkodawca nie miał miejsca zamieszkania w
kraju - na rachunek budżetu gminy, na terenie której ma miejsce zamieszka-
nia spadkobierca,

4) w przypadku podatku od spadków i darowizn od zasiedzenia - na rachunek
budżetu gminy, na obszarze której położona jest nieruchomość, do której
przysługuje prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, a jeżeli
przedmiotem zasiedzenia są rzeczy ruchome - na rachunek budżetu gminy,
na obszarze której ma miejsce zamieszkania nabywca,

5) w pozostałych przypadkach - na rachunek miasta stołecznego Warszawy.

Art. 16a.
1.Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są odprowadzane:

1) od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieruchomość,
prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z
przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego i prawo
do lokalu w małym domu mieszkalnym – na rachunek budżetu gminy wła-
ściwej ze względu na położenie nieruchomości,

2) od umowy spółki – na rachunek budżetu gminy, na obszarze której spółka ma
siedzibę,
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3) od umów sprzedaży rzeczy i pozostałych praw majątkowych -  na rachunek
budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
nabywcy, a jeżeli jedynie zbywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w
kraju – na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce za-
mieszkania lub siedzibę zbywcy, jeżeli zaś żadna ze stron nie ma miejsca
zamieszkania lub siedziby w kraju – według miejsca dokonania czynności,

4) od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części – na
rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się siedziba tego przed-
siębiorstwa albo jego zorganizowana część,

5) od pozostałych czynności cywilnoprawnych – na rachunek budżetu gminy, na
obszarze której położony jest właściwy miejscowo urząd skarbowy.

 3. Płatnicy przekazują pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych na wyod-
rębniony rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płat-
nika.

Art. 17.
1. Udzielanie ulg, odraczanie, umarzanie oraz rozkładanie na raty w zakresie po-

datków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego i
wpłacanych bezpośrednio na rachunki jednostek samorządu terytorialnego, na-
leży do kompetencji przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorial-
nego.

2. W przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących
w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, urząd ten może odra-
czać, umarzać lub rozkładać na raty podatki oraz zwalniać płatnika z obowiązku
pobrania oraz wpłaty podatku lub zaliczek na podatek, wyłącznie na wniosek
lub za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

 4. Wniosek lub zgoda, o których mowa w ust. 2, wydawane są w formie postano-
wienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Art. 18.

Skutki finansowe wynikające z uchwał rad gmin, określających  niższe niż maksy-
malne stawki podatków, z wyjątkiem podatku od środków transportowych, oraz
skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe w trybie określonym w art. 17 ust.
1 i 2, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej
dla gminy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 7.

ust. 2 w art. 16a skre-
ślony

ust. 3 w art. 17 skre-
ślony
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Dział IV

Zasady ustalania subwencji ogólnych

Rozdział 1

Subwencja ogólna dla gminy

   

Art. 19.
1. Każda gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z

części:
1) podstawowej,
2) oświatowej,
3) rekompensującej.

2. O przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje
rada gminy.

Art. 20.
1. Kwotę przeznaczoną na część podstawową subwencji ogólnej dla wszystkich

gmin ustala się jako sumę kwoty stanowiącej nie mniej niż 1 % planowanych w
ustawie budżetowej dochodów budżetu państwa oraz kwoty wpłat gmin, ustalo-
nych według zasad określonych w art. 23.

2. Podziału kwoty przeznaczonej na część podstawową subwencji ogólnej doko-
nuje się w następujący sposób:
  2) ustala się dla poszczególnych gmin kwotę wyrównawczą, stanowiącą ele-

ment składowy części podstawowej subwencji ogólnej, według zasad okre-
ślonych w art. 21,

3) pozostałą kwotę części podstawowej subwencji ogólnej rozdziela się między
wszystkie gminy proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców w
poszczególnych gminach, ustalonej według zasad określonych w art. 22.

Art. 21.
1. Kwota wyrównawcza stanowiąca element składowy części podstawowej sub-

wencji ogólnej przysługuje gminom, w których wskaźnik podstawowych docho-
dów podatkowych na jednego mieszkańca, obliczony według zasad określonych
w ust. 2, zwany dalej "wskaźnikiem G", jest mniejszy niż 85% analogicznego
wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin, zwanego dalej wskaźni-
kiem P".

2. Wskaźnik G oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, dzieląc kwotę podstawowych
dochodów podatkowych gminy, w pierwszym półroczu roku bazowego, przez
liczbę mieszkańców gminy.

3. Wysokość należnej gminie kwoty wyrównawczej oblicza się mnożąc liczbę sta-
nowiącą 90% różnicy między 85% wskaźnika P i wskaźnikiem G przez liczbę
mieszkańców gminy i przez wskaźnik określający dla roku bazowego relację

pkt 1 w ust. 2 i ust. 3
w art. 20 skreślone
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planowanych dochodów budżetu państwa do tych dochodów zrealizowanych
w pierwszym półroczu.

4. Podstawę obliczenia wskaźnika G i wskaźnika P stanowią dochody wykazane
w sprawozdaniach gmin, których obowiązek sporządzenia wynika z odrębnych
przepisów oraz dane o liczbie mieszkańców.

5. Dla celów obliczenia kwoty wyrównawczej części podstawowej subwencji
ogólnej dla gmin, w miejsce dochodów gmin z tytułu udziałów we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu pań-
stwa, wykazanych w sprawozdaniach gmin, o których mowa w ust. 4, przyjmuje
się dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych, które ustala się:
1) dla 1999 r. - mnożąc łączną kwotę dochodów gmin z tytułu udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym półro-
czu 1998 r., wykazaną przez gminy w sprawozdaniu, przez współczynnik
ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ust. 2, stosując wskaźnik
określony w art. 6 ust. 2 pkt 3,

2) dla 2000 r. - mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku, za pierwsze
półrocze 1999 r., przez wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprze-
dzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamiesz-
kałych na terenie gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym
roku.

6. Dla ustalenia kwoty wyrównawczej i wpłat, o których mowa w art. 23, przyj-
muje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku rolnego, stosując śred-
nią cenę skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
a w przypadku innych podatków, stosując stawki maksymalne, z wyjątkiem po-
datku od środków transportowych, z którego dochody stanowią wpływy reali-
zowane przy zastosowaniu stawek określonych w uchwałach rady gminy, bez
zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru dochodów gminy, o któ-
rych mowa w art. 3 pkt 1 lit. a)-e) oraz  pkt 2 lit. a) i b).

7. Dla gminy o liczbie mieszkańców do 15 000 przyjmuje się do obliczenia kwoty
wyrównawczej części podstawowej subwencji ogólnej dochody z tytułu podatku
od nieruchomości, wynikające ze stawek tego podatku, uchwalonych przez radę
tej gminy.

Art. 22.

Dla gmin o liczbie mieszkańców:
1) nie większej niż 5 000 - przeliczeniowa liczba mieszkańców jest równa licz-

bie 5 000,
2) od 5 001 do 10 000 - przeliczeniowa liczba mieszkańców jest równa liczbie

mieszkańców,
3) powyżej 10 000 - przeliczeniową liczbę mieszkańców ustala się w następują-

cy sposób:

Liczba mieszkańców Przeliczeniowa liczba mieszkańców

10 000 - 50 000 10 000 + 110% liczby mieszkańców powyżej 10 000

powyżej 50 000 - 300 000 54 000 + 120% liczby mieszkańców powyżej 50 000
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powyżej 300 000 354 000 + 125% liczby mieszkańców powyżej 300 000.

Art. 23.
1. Gminy, w których wskaźnik G jest większy niż 150% wskaźnika P, dokonują

wpłat z przeznaczeniem na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej,
o której mowa w art. 20.

2. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców gminy przez
wskaźnik określający dla roku bazowego relacje planowanych dochodów bu-
dżetu państwa do tych dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu i przez
kwotę wynoszącą:
1) dla gmin, dla których wskaźnik G jest nie większy niż 200% wskaźnika P

- 20% nadwyżki wskaźnika G ponad 150% wskaźnika P,
2) dla gmin, dla których wskaźnik G jest większy niż 200% i nie większy niż

300% wskaźnika P - 10% wskaźnika P, powiększoną o 25% nadwyżki
wskaźnika G ponad 200% wskaźnika P,

3) dla gmin, dla których wskaźnik G jest większy niż 300% wskaźnika P
- 35 % wskaźnika P, powiększoną o 30% nadwyżki wskaźnika G ponad
300% wskaźnika P.

3. Łączna kwota wpłat, o których mowa w ust. 1, określana jest w ustawie budże-
towej na dany rok.

4. Gminy dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, na rachunek dochodów bu-
dżetu państwa w dwunastu równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego mie-
siąca; od kwot nie wpłaconych w terminie nalicza się odsetki w wysokości
ustalonej dla zaległości podatkowych.

5. Do nie wpłaconych w terminie kwot, o których mowa w ust. 4, stosuje się prze-
pisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 24.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy może składać się z:
1) kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją

podatku od środków transportowych,
2) kwoty rekompensującej dochody utracone bezpośrednio z tytułu ustawowych

ulg i zwolnień, określonych w:

a) art. 12 ust. 1 pkt 4-6, ust. 2 pkt 5 i ust. 6, art. 13 ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2,
art. 13b ust. 1 oraz art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r.
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r.
Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200, poz.
1680),

b) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 października 2002
r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682),

c) art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683).
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Art. 25.
1. Kwotę rekompensującą, o której mowa w art. 24 pkt 1, przeznaczoną dla

wszystkich gmin ustala się w wysokości nie mniejszej niż 10,5% planowanych
w ustawie budżetowej wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii repre-
zentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady i tryb przyznawania gminom kwoty rekompensującej, o
której mowa w art. 24 pkt 1, z uwzględnieniem utraconej kwoty dochodu z ty-
tułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych, ustalonej na
podstawie informacji gmin za 1997 r.

Art. 26.
1. Gmina, która utraciła dochody na skutek zastosowania ulg i zwolnień ustawo-

wych określonych w art. 24 pkt 2 otrzymuje kwotę rekompensującą, o której
mowa w art. 24 pkt 2.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii repre-
zentacji jednostek samorządu terytorialnego określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady obliczania i tryb przekazywania gminom kwoty rekompen-
sującej, o której mowa w art. 24 pkt 2, z uwzględnieniem wniosków gmin, za-
wierających dane o rocznych skutkach ustawowych ulg i zwolnień.

Art. 27.

Kwotę rekompensującą, o której mowa w art. 24 pkt 2, przeznaczoną dla wszystkich
gmin określa dla każdego roku budżetowego ustawa budżetowa.

Rozdział 2

Subwencja ogólna dla powiatu

Art. 28.
1. Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części:

1) oświatowej,
2) drogowej,
3) wyrównawczej - w przypadku określonym w art. 30.

2. O przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje
rada powiatu.

Art. 29.

Kwotę przeznaczoną na część wyrównawczą subwencji ogólnej dla wszystkich po-
wiatów określa dla każdego roku budżetowego ustawa budżetowa.
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Art. 30.
1. Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik

podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, obliczony we-
dług zasad określonych w ust. 2, zwany dalej „wskaźnikiem S”, jest mniejszy od
wskaźnika Sw, o którym mowa w ust. 3.

2. Wskaźnik S dla danego powiatu oblicza się, dzieląc kwotę planowanych na dany
rok budżetowy dla tego powiatu dochodów z tytułu udziału we wpływach z po-
datku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu pań-
stwa, ustaloną zgodnie z art. 10 na podstawie planowanej ogólnej kwoty wpły-
wów z tego podatku, przyjętej w ustawie budżetowej na rok budżetowy, przez
liczbę mieszkańców powiatu.

3. Wskaźnik Sw,  będący podstawą do wyliczenia części wyrównawczej subwencji
ogólnej, jest najwyższym wskaźnikiem S dla 1999 r., wyliczonym zgodnie z ust.
2.

4. Wskaźnik Sw, o którym mowa w ust. 3, waloryzowany jest corocznie wskaźni-
kiem korygującym dla podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonym ja-
ko iloraz planowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób
fizycznych, przyjętej w ustawie budżetowej na rok budżetowy i planowanej
kwoty wpływów z tego podatku, przyjętej w ustawie budżetowej na rok bazowy.

5. Wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej oblicza
się mnożąc liczbę stanowiącą 85% różnicy między wskaźnikiem Sw, i wskaźni-
kiem S dla danego powiatu, przez liczbę mieszkańców powiatu.

Rozdział 3

Subwencja ogólna dla województwa

Art. 31.
1. Subwencja ogólna dla województwa składa się z części:

1) oświatowej,
2) drogowej,
3) wyrównawczej - w przypadku określonym w art. 33.

2. O przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje
sejmik województwa.

Art. 32.

Kwotę przeznaczoną na część wyrównawczą subwencji ogólnej dla wszystkich wo-
jewództw określa dla każdego roku budżetowego ustawa budżetowa.

Art. 33.
1. Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których

wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, obli-



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 16/32

03-10-30

czony według zasad określonych w ust. 2, zwany dalej „wskaźnikiem W”, jest
mniejszy od wskaźnika Ww , o którym mowa w ust. 5.

2. Wskaźnik W dla danego województwa oblicza się dzieląc kwotę planowanych
dochodów, o których mowa w art. 11 pkt 1, wyliczonych zgodnie z ust. 3 i 4 dla
tego województwa przez liczbę jego mieszkańców.

3. Kwotę planowanych na rok budżetowy dochodów województwa z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego do-
chód budżetu państwa, ustala się mnożąc planowaną kwotę wpływów z tego po-
datku, przyjętą w ustawie budżetowej na rok budżetowy, przez wskaźnik 0,015 i
wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, po-
datku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gmin wcho-
dzących w skład województwa, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym sa-
mym roku, ustalonego na podstawie złożonych, do dnia 30 czerwca roku bazo-
wego, zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego
obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

4. Kwotę planowanych na dany rok budżetowy dochodów województwa z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiącego
dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną planowaną kwotę wpływów
z tego podatku, przyjętą w ustawie budżetowej na rok budżetowy, przez wskaź-
nik 0,005 i wskaźnik równy udziałowi wpływów z podatku dochodowego od
osób prawnych w roku poprzedzającym rok bazowy z terenu danego woje-
wództwa, w ogólnej kwocie wpływów z tego podatku w tym samym roku, z za-
strzeżeniem ust. 9.

5. Wskaźnik Ww, będący podstawą do wyliczenia części wyrównawczej subwencji
ogólnej, jest najwyższym wskaźnikiem W dla 1999 r., wyliczonym zgodnie z
ust. 2.

6. Wskaźnik Ww, o którym mowa w ust. 5, jest waloryzowany corocznie:
1) dla dochodów, o których mowa w ust. 3 - wskaźnikiem korygującym dla po-

datku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w ust. 7 pkt 1,
2) dla dochodów, o których mowa w ust. 4 - wskaźnikiem korygującym dla po-

datku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w ust. 7 pkt 2.
7. Wskaźniki korygujące ustala się:

1) dla podatku dochodowego od osób fizycznych - jako iloraz planowanej ogól-
nej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętej
w ustawie budżetowej na rok budżetowy i planowanej kwoty wpływów z te-
go podatku, przyjętej w ustawie budżetowej na rok bazowy,

2) dla podatku dochodowego od osób prawnych - jako iloraz planowanej ogól-
nej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, przyjętej w
ustawie budżetowej na rok budżetowy i planowanej kwoty wpływów z tego
podatku, przyjętej w ustawie budżetowej na rok bazowy.

8. Wysokość należnej województwu części wyrównawczej subwencji ogólnej obli-
cza się mnożąc liczbę stanowiącą 70% różnicy między wskaźnikiem Ww i
wskaźnikiem W dla danego województwa, przez liczbę mieszkańców woje-
wództwa.

9. Podstawę obliczenia udziału poszczególnych województw w łącznej kwocie do-
chodów województw z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych w roku poprzedzającym rok bazowy, stanowią dochody wykaza-
ne w sprawozdaniach, których obowiązek sporządzania wynika z odrębnych
przepisów.
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Rozdział 4

Zasady ustalania części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

Art. 34.
1. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jed-

nostek samorządu terytorialnego ustala się w łącznej kwocie nie mniejszej niż
12,8% planowanych dochodów budżetu państwa.

2. Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 1% na rezerwę części oświatowej
subwencji ogólnej.

3. Rezerwą subwencji, o której mowa w ust. 2, dysponuje minister właściwy do
spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorial-
nego.

Art. 35.

Część oświatową subwencji ogólnej, po odliczeniu kwoty rezerwy, o której mowa w
art. 34 ust. 2, rozdziela się między poszczególne gminy, powiaty i województwa we-
dług zasad ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samo-
rządu terytorialnego, z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz
liczby uczniów w tych szkołach.

Rozdział 5

Zasady ustalania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw

Art. 36.
1. Kwotę przeznaczoną dla powiatów i województw na część drogową subwencji

ogólnej, związaną z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i
ochroną dróg wojewódzkich, powiatowych oraz dróg powiatowych, wojewódz-
kich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i
dróg ekspresowych, ustala się w wysokości  60% kwoty ustalonej na podstawie
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych
(Dz. U. Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983 oraz z
2000 r. Nr 12, poz. 136).

2. Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 10% na rezerwę części drogowej
subwencji ogólnej, przeznaczoną wyłącznie na finansowanie inwestycji rozpo-
czętych przed dniem 1 stycznia 1999 r.

3. Rezerwą, o której mowa w ust. 2, dysponuje minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw trans-
portu oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

ust. 4 w art. 36 skre-
ślony
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Art. 37.
1. Podział kwoty, o której mowa w art. 36, na poszczególne powiaty, miasta na

prawach powiatu i województwa następuje z uwzględnieniem w szczególności
długości i gęstości sieci dróg, drogowej infrastruktury technicznej, natężenia ru-
chu, wypadkowości oraz zrównoważenia rozwoju infrastruktury drogowej, w
tym przygranicznej.

2. Rada Ministrów po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu tery-
torialnego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania i tryb
przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na pra-
wach powiatów i województw.

Dział V

Zasady i tryb ustalania subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat dla nowych jednostek samorządu

terytorialnego

Art. 38.
1. Subwencje ogólne, o których mowa w art. 19, art. 28 i art. 31 oraz udziały we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód
budżetu państwa, o których mowa w art. 3 pkt 3 lit. a), art. 8 pkt 1 i art. 11 pkt 1
lit. a), ustala się dla jednostek samorządu terytorialnego istniejących w dniu 30
czerwca roku bazowego.

2. Subwencje ogólne dla nowych gmin oblicza się w następujący sposób:
1) według zasad określonych w art. 21 i 22 oblicza się, odrębnie dla każdego

obszaru gmin dzielonych, część podstawową subwencji ogólnej dla wszyst-
kich gmin istniejących w dniu 30 czerwca roku bazowego i leżących na ob-
szarze gmin dzielonych,

2) kwoty części podstawowej oraz rekompensującej subwencji ogólnej, obliczo-
ne dla gmin leżących na obszarze gmin dzielonych, dzieli się między nowe
gminy proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców,

3) kwotę części oświatowej subwencji ogólnej, obliczoną dla gmin leżących na
obszarze gmin dzielonych, dzieli się między nowe gminy według zasad, o
których mowa w art. 35.

3. Subwencje ogólne dla nowych powiatów oblicza się w następujący sposób:
1) kwotę części oświatowej subwencji ogólnej, obliczoną dla powiatów leżą-

cych na obszarze powiatów dzielonych, dzieli się między nowe powiaty we-
dług zasad, o których mowa w art. 35,

2) kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej, obliczoną dla powiatów le-
żących na obszarze powiatów dzielonych, dzieli się między nowe powiaty
proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców,

3) kwotę części drogowej subwencji ogólnej, obliczoną dla powiatów leżących
na obszarze powiatów dzielonych, dzieli się między nowe powiaty według
zasad, o których mowa w art. 37.

4. Udziały jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1, dla no-
wych jednostek samorządu terytorialnego, ustala się dzieląc kwotę udziałów we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczoną dla jednostek
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samorządu terytorialnego, leżących na terenie obszaru dzielonych jednostek sa-
morządu terytorialnego, proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców.

5. W przypadku połączenia jednostek samorządu terytorialnego, kwoty subwencji
ogólnych oraz udziałów, o których mowa w ust. 1, ustala się jako sumy subwen-
cji ogólnych i udziałów dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

6. W przypadku utworzenia nowych jednostek samorządu terytorialnego lub zmia-
ny granic po dniu 1 stycznia roku, na który oblicza się subwencje ogólne i
udziały, o których mowa w ust. 1, ponownemu podziałowi podlega kwota sub-
wencji ogólnej oraz udziałów, przypadająca na okres od dnia utworzenia lub
zmiany granic nowych jednostek samorządu terytorialnego do końca roku, a je-
żeli utworzenie lub zmiana granic jednostek samorządu terytorialnego nie nastą-
piło w pierwszym dniu miesiąca - od pierwszego dnia następnego miesiąca po
dniu utworzenia lub zmiany granic jednostki samorządu terytorialnego.

7. Nowe jednostki samorządu terytorialnego mogą, w drodze zgodnych uchwał
podjętych przez organy stanowiące wszystkich zainteresowanych jednostek sa-
morządu terytorialnego, uzgodnić inny sposób podziału kwot subwencji ogólnej
oraz udziałów, o których mowa w ust. 1.

8. Ustalenie nowego podziału subwencji ogólnej oraz udziałów następuje w termi-
nie jednego miesiąca od dnia otrzymania przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych uchwał, o których mowa w ust. 7.

Art. 39.
1. Wpłaty, o których mowa w art. 23 ust. 1, ustala się dla gmin istniejących w dniu

30 czerwca roku bazowego.
2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, dla nowych gmin oblicza się dzieląc między

nowe gminy proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców kwotę wpłat, obliczoną
dla gmin leżących na obszarze gmin dzielonych.

3. W przypadku połączenia gmin kwoty wpłat ustala się jako sumy wpłat dla po-
szczególnych gmin.

4. Nowe gminy mogą, w drodze zgodnych uchwał podjętych przez rady wszystkich
zainteresowanych gmin, uzgodnić inny sposób podziału kwoty wpłat, o których
mowa w ust. 2.

5. Ustalenia nowego podziału wpłat dokonuje się w terminie, o którym mowa w
art. 38 ust. 8.

Dział VI

Zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych

Art. 40.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje właściwe jednostki

samorządu terytorialnego o:
1) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w

projekcie ustawy budżetowej, z wyjątkiem kwoty części rekompensującej
subwencji ogólnej, o której mowa w art. 24 pkt 2 - w terminie do dnia 15
października roku bazowego,
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2) wysokości rocznej wpłaty, wyliczonej zgodnie z art. 23 - w terminie do dnia
15 października roku bazowego,

3) planowanej na dany rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu
państwa, wyliczonej według zasad określonych w art. 5, art. 10 i art. 13 - w
terminie do dnia 15 października roku bazowego,

4) ostatecznych wysokościach przyznanych kwot poszczególnych części sub-
wencji ogólnych oraz ostatecznej rocznej wpłacie, o której mowa w pkt 2 - w
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej,

5) zmianach kwot poszczególnych części subwencji ogólnych w wyniku po-
działu rezerw tych subwencji.

1a. W roku 2003:
1) termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, przedłuża się do dnia 1 grudnia 2003

r.,
2) termin, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998

r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)),
przedłuża się do dnia 1 grudnia 2003 r.,

3) termin, o którym mowa w art. 121 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 2, oraz w
art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2)), w art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592, z późn. zm.3)) i w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.4)
przedłuża się do dnia 15 grudnia 2003 r.,

4) jednostki, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 2,
opracowują projekty planów finansowych w terminie do dnia 31 grudnia
2003 r.

2. Jeżeli roczne kwoty części subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek sa-
morządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zostały ustalone w innej
wysokości niż kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do
spraw finansów publicznych dokonuje rozliczenia środków należnych i przeka-
zanych:
1) w przypadku, gdy raty przekazane są mniejsze od rat należnych - zwiększając

kolejną ratę o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą należną za dany
okres, ustaloną na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4, a kwotą
faktycznie przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o których mowa w ust.
1 pkt 1,

2) w przypadku, gdy raty przekazane są większe od rat należnych - zmniejszając
kolejną ratę o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą faktycznie przekaza-

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.

594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568.

3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr
162, poz. 1568.

4) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
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ną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a kwotą
należną za dany okres, ustaloną na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1
pkt 4, a jeżeli różnica jest wyższa od wysokości jednej raty, ustalonej na pod-
stawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - wstrzymując przekazywanie rat
aż do zlikwidowania powstałej nadpłaty.

Pozostałe raty części subwencji ogólnej, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-
6, będą wynosić 1/12 kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4, a w przypadku czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, będą
wynosić 1/13 (lub 2/13 w odniesieniu do raty za marzec) kwoty, o której mowa
w ust. 1 pkt 4.

3. Jeżeli roczne kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, zostały ustalone w innej wysokości niż kwoty, o których mowa w
ust. 1 pkt 2, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje rozliczenia wpłat na-
leżnych i przekazanych:
1) w przypadku, gdy raty przekazane są mniejsze od rat należnych - zwiększa-

jąc kolejną ratę o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą należną za dany
okres, ustaloną na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4, a kwotą
faktycznie przekazaną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o których mowa w ust.
1 pkt 2,

2) w przypadku, gdy raty przekazane są większe od należnych - zmniejszając
kolejną ratę o kwotę stanowiącą różnicę między kwotą faktycznie przekaza-
ną, wyliczoną w oparciu o kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a kwotą
należną za dany okres, ustaloną na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1
pkt 4, a jeżeli różnica jest wyższa od wysokości jednej raty, ustalonej na pod-
stawie kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - wstrzymując przekazywanie rat
aż do zlikwidowania powstałej nadpłaty.

Pozostałe raty będą wynosić 1/12 kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt  4.

Art. 41.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje jednostkom sa-

morządu terytorialnego:
1) część oświatową subwencji ogólnej - w ratach miesięcznych, z których rata

za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty subwencji na zadania oświatowe - w
terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagro-
dzeń,

2) część podstawową subwencji ogólnej - w dwunastu równych ratach mie-
sięcznych, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,

3) kwotę rekompensującą, o której mowa w art. 24 pkt 1 - w dwunastu równych
ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca,

4) kwotę rekompensującą, o której mowa w art. 24 pkt 2 - w dwóch ratach, w
terminach:

a) do dnia 31 maja - w wysokości wyrównującej ubytek dochodów za rok
poprzedzający rok podatkowy,

b) do dnia 15 października - w wysokości 50 % kwot ubytku dochodów w
roku podatkowym, wykazanych we wniosku, o którym mowa w art. 26
ust. 2,
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5) część drogową subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 - w dwunastu
równych ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca,

6) część wyrównawczą dla powiatów i województw - w dwunastu równych ra-
tach miesięcznych, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

2. Jeżeli części subwencji ogólnej  nie zostaną przekazane w terminach, określo-
nych w ust. 1, jednostkom samorządu terytorialnego przysługują, licząc od dnia
następnego po upływie terminu, określonego w ust. 1, odsetki w wysokości
ustalonej dla zaległości podatkowych.

Art. 42.
1. Jeżeli w wyniku kontroli, przeprowadzonej przez upoważnione organy, zostanie

stwierdzone, że w sprawozdaniu, wniosku lub informacji, o których mowa od-
powiednio w art. 21 ust. 4, art. 25 ust. 2 lub art. 26 ust. 2, zostały podane nie-
prawdziwe dane i gmina otrzymała części subwencji ogólnej, wymienione w art.
21, art. 25 lub art. 26, w kwocie wyższej od należnej lub dokonała wpłat, o któ-
rych mowa w art. 23, w kwocie niższej niż należna, minister właściwy do spraw
finansów publicznych zmniejsza kwotę należnej gminie części subwencji ogól-
nej, zmniejszając lub wstrzymując kolejne raty tej części subwencji ogólnej o
odpowiednie kwoty, wraz z przypadającymi od nich odsetkami w wysokości
ustalonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że gmina dokona wcześniej
zwrotu nienależnie otrzymanych kwot wraz z odsetkami.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiadamia właściwą regio-
nalną izbę obrachunkową o zmniejszeniu kwoty należnej gminie części subwen-
cji ogólnej, o której mowa w ust. 1.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, uzyskane przez gminę nienależnie:
1) w odniesieniu do kwot ustalonych na rok budżetowy - podlegają zwrotowi do

budżetu państwa i tworzą rezerwę przeznaczoną na pomoc gminom w przy-
padkach losowych, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów
publicznych, z zastrzeżeniem ust. 6,

2) za lata poprzedzające rok budżetowy - podlegają zwrotowi do budżetu pań-
stwa.

  5. Odsetki od kwot nienależnie uzyskanych przez jednostki samorządu terytorial-
nego, o których mowa w ust. 1:
1) nalicza się począwszy od następnego dnia:

a) po dniu, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego budżetu
państwa na podstawie polecenia przelewu z tytułu każdej kolejnej zawy-
żonej raty odpowiedniej części subwencji ogólnej, o której mowa w art.
19 ust. 1 pkt 1 i 3,

b) po otrzymaniu na rachunek budżetu państwa każdej kolejnej zaniżonej
raty wpłaty, o której mowa w art. 23,

2) nalicza się do dnia:

a) zwrotu na rachunek budżetu państwa nienależnej kwoty odpowiedniej
części subwencji, o której mowa w pkt 1 lit. a),

b) potrącenia nienależnej kwoty z kolejnych rat subwencji,

c) obciążenia rachunku gminy na podstawie polecenia przelewu z tytułu
brakującej wpłaty, o której mowa w pkt 1 lit. b),

ust. 4 w art. 42 skre-
ślony
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3) w przypadku gdy odsetki od nienależnych kwot, o których mowa w ust. 1,
zostały naliczone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
gmina jest obowiązana do samodzielnego naliczania odsetek, począwszy od
następnego dnia po dniu wydania decyzji, do dnia zapłaty.

6. Odsetki od kwot nienależnie uzyskanych przez gminy, o których mowa w ust. 1,
podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

7. Do odsetek od kwot uzyskanych nienależnie przez gminy, o których mowa w
ust. 1, stosuje się przepisy art. 48 § 1 i art. 67 ustawy - Ordynacja podatkowa.

8. Umarzanie odsetek, rozkładanie na raty i odraczanie terminu płatności należy do
kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

9. Decyzja o zwrocie nienależnej kwoty części subwencji ogólnej lub zwiększeniu
zaniżonej wpłaty, o których mowa w ust. 1, nie może być wydana po upływie 5
lat, licząc od końca roku budżetowego, za który sporządzono sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy, zawierające dane stanowiące podstawę do wylicze-
nia subwencji.

10. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 1, jednostka samorządu terytorial-
nego otrzyma części subwencji ogólnych, o których mowa w art. 21, art. 25 lub
art. 26, w kwocie niższej od należnej lub dokona wpłat, o których mowa w art.
23, w kwocie wyższej od należnej - gminie nie przysługuje zwiększenie odpo-
wiednich części subwencji ogólnych lub zmniejszenie kwoty wpłaty.

Art. 42a.
1. W przypadku stwierdzenia, że w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządza-

nia wynika z odrębnych przepisów, zostały podane nieprawdziwe dane i jed-
nostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej,
o której mowa w art. 35, w kwocie wyższej od należnej, minister właściwy do
spraw finansów publicznych zmniejsza kwotę należnej jednostce samorządu te-
rytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszając lub wstrzy-
mując kolejne raty tej części subwencji o odpowiednie kwoty, chyba że jednost-
ka samorządu terytorialnego dokona wcześniej zwrotu nienależnie otrzymanych
kwot.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, uzyskane przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego nienależnie:
1) w odniesieniu do kwot ustalonych na rok budżetowy - podlegają zwrotowi do

budżetu państwa i zwiększają kwotę rezerwy, o której mowa w art. 34 ust. 2,
2) za lata poprzedzające rok budżetowy - podlegają zwrotowi do budżetu pań-

stwa.
3. Przepisy art. 42 ust. 2, 9 i 10 stosuje się odpowiednio.
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Dział VII

Zasady i tryb przekazywania dotacji

Rozdział 1

Zasady ogólne udzielania dotacji na dofinansowanie zadań własnych realizowa-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego

Art. 43.
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotację z budżetu państwa

na dofinansowanie zadań własnych, objętych kontraktem wojewódzkim, z za-
strzeżeniem art. 43c.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu pań-
stwa na zadania, o których mowa w art. 29 ustawy o zasadach wspierania roz-
woju regionalnego, w tym także na usuwanie skutków powodzi i osuwisk ziem-
nych.

3. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z  udziałem środ-
ków zagranicznych niepodlegających zwrotowi są przekazywane zgodnie z pro-
cedurami zawartymi w umowie międzynarodowej lub w umowie z dawcą tych
środków albo zgodnie z innymi procedurami obowiązującymi przy ich wyko-
rzystaniu.

4. Programy i środki, o których mowa w ust. 3, są każdorazowo wykazywane w
kontrakcie w formie załącznika - jako materiał informacyjny. Informacja ta
podlega opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, także w przy-
padku, gdy kontrakt nie został zawarty.

5. Przepis ust. 3 nie narusza zasad przekazywania dotacji określonych w odrębnych
ustawach.

Art. 43a.

Jednostka samorządu terytorialnego, która nie przeznaczy w danym roku na finan-
sowanie dotowanej inwestycji środków z budżetu jednostki samorządu terytorialne-
go w pełnej kwocie, wymaganej na podstawie postanowień kontraktu wojewódzkie-
go, jest obowiązana zwrócić dotację, przyznaną w danym roku, w części proporcjo-
nalnej do poniesionych wydatków, w terminie nie później niż do końca roku nastę-
pującego po roku, w którym otrzymała dotację, chyba że kontrakt wojewódzki sta-
nowi inaczej.

Art. 43b.

Decyzje w sprawie zwrotu dotacji wydaje właściwy wojewoda, jeżeli odrębne prze-
pisy nie stanowią inaczej.

Art. 43c.
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu

państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z:
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1) dofinansowaniem kosztów wdrożenia reformy oświaty,
2) inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na stypen-

dia i pomoc materialną dla młodzieży,
3) programem działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia.

2. Podziału środków na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonu-
je, w porozumieniu z wojewodami, minister właściwy do spraw:
1) oświaty i wychowania - w odniesieniu do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt

1 i 2,
2) zdrowia - w odniesieniu do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Do dotacji na cele inwestycyjne związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1,
stosuje się odpowiednio art. 44 ust. 3-8 ustawy.

Art. 44.
1. Do czasu podpisania kontraktów wojewódzkich, nie dłużej jednak niż do końca

2001 r., z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowa-
nie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako za-
danie własne.

2. Zasady i kryteria podziału środków na dotacje celowe, o których mowa w ust. 1,
ustalane są przez wojewodę po zasięgnięciu opinii samorządu województwa.

3. Łączna wysokość dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie
inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego nie może
przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 45, 50% wartości kosztorysowej inwe-
stycji.

4. Wysokość dotacji otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego w da-
nym roku na dofinansowanie inwestycji, z wyjątkiem inwestycji dotyczących
szkół i placówek oświatowych, nie może przekroczyć:
1) w pierwszym roku realizacji inwestycji - 80% kwoty środków planowanych

w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie tej inwesty-
cji, pomniejszonych o kwotę otrzymanych dotacji z budżetu państwa, a w
przypadku, o którym mowa w art. 45 - 200% kwoty tych środków,

2) jeżeli inwestycja jest rozpoczynana i kończona w tym samym roku - 100%
kwoty środków planowanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
na finansowanie tej inwestycji, pomniejszonych o kwotę otrzymanych dotacji
z budżetu państwa, a w przypadku, o którym mowa w art. 45 - 300% kwoty
tych środków.

5. Jednostka samorządu terytorialnego, otrzymująca dotację na dofinansowanie
inwestycji, obowiązana jest złożyć wojewodzie w terminie 30 dni od zakończe-
niu roku budżetowego informację zawierającą:
1) wykaz inwestycji realizowanych z udziałem dotacji,
2) wartości kosztorysowe tych inwestycji,
3) kwoty dotacji i kwoty środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

przekazane w ciągu roku na finansowanie poszczególnych inwestycji.
6. Jednostka samorządu terytorialnego, która nie przeznaczy w danym roku na fi-

nansowanie dotowanej inwestycji środków z budżetu jednostki samorządu tery-
torialnego w pełnej kwocie, wymaganej na podstawie ust. 4, obowiązana jest
zwrócić dotację, przyznaną w danym roku, w części proporcjonalnej do ponie-
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sionych wydatków, w terminie nie później niż do końca roku następującego po
roku, w którym otrzymała dotację.

7. Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie wykorzystane w roku budżetowym zgod-
nie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

8. Do dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa, w przypadkach okre-
ślonych w ust. 6 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja po-
datkowa.

Art. 45.
1. Jeżeli inwestycja jest realizowana przez gminę:

1) której wskaźnik G jest mniejszy od 60% wskaźnika P, o których mowa w art.
21, albo

2) zagrożoną szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, objętą wykazem
ustalonym na podstawie odrębnych przepisów i otrzymującą kwotę wyrów-
nawczą części podstawowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 21,

- łączna wysokość dotacji, o której mowa w art. 44 ust. 3, nie może przekroczyć
75% wartości kosztorysowej inwestycji.

2. Jeżeli inwestycja realizowana jest przez gminę w celu zagospodarowania nieru-
chomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i przekaza-
nych gminie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zago-
spodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od Wojsk Federacji
Rosyjskiej (Dz.U. Nr 79, poz. 363 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), łączna wy-
sokość dotacji, o której mowa w art. 44 ust. 3, może przekroczyć 75% wartości
kosztorysowej inwestycji.

Rozdział 2

Zasady dotowania zadań realizowanych na mocy porozumień

Art. 46.

Jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu działania innych
jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z tymi jednost-
kami, otrzymuje od nich dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego  poro-
zumienia.

Art. 47.

Jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu administracji rzą-
dowej na mocy porozumień zawartych z organami tej administracji, otrzymuje od
nich dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia.

Art. 48.

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację przez jednostkę
samorządu terytorialnego zadań przejętych na podstawie porozumień, o których
mowa w art. 46 i art. 47, określają te porozumienia.
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Rozdział 3

Dotacje celowe z budżetu państwa dla gminy

Art. 49.
1. Gminie wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami są przyznawane z budżetu państwa dotacje celowe na
realizację tych zadań.

2. Kwoty dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, ustala się według zasad
przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez wojewodów, jeżeli
inne ustawy nie stanowią inaczej.

4. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane w trybie
umożliwiającym pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań.

5. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w ust. 2 i 4, gminie przy-
sługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia w postępowaniu sądowym.

Art. 50.
1. Z budżetu państwa udzielane są dotacje celowe na finansowanie lub dofinanso-

wanie określonych w odrębnych przepisach zadań własnych gminy z zakresu:
1) pomocy społecznej,
2) wypłat dodatków mieszkaniowych,
3) innych zadań.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez wojewodów.

Art. 51.
1. Z budżetu państwa mogą być udzielane gminie dotacje celowe na usuwanie bez-

pośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Do dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczeń okre-

ślonych w art. 44 ust. 3 i 4.

Rozdział 4

Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu

Art. 52.
1. Powiat otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa:

1) na realizację zadań przez powiatowe służby, inspekcje i straże,
2) na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na

podstawie odrębnych przepisów.
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2. Kwoty dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, ustala się według zasad
przyjętych w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez wojewodów, jeżeli
inne ustawy nie stanowią inaczej.

4. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane w trybie
umożliwiającym pełne i terminowe wykonywanie zadań.

5. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w ust. 2 i 4, powiatowi
przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia w postępowaniu sądo-
wym.

Art. 53.
1. Z budżetu państwa udzielane są dotacje celowe na finansowanie lub dofinanso-

wanie zadań własnych powiatu z zakresu:
1) pomocy społecznej, określonych w odrębnych przepisach,
2) innych zadań określonych w odrębnych przepisach, na zasadach w nich okre-

ślonych.
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez wojewodów w termi-

nie umożliwiającym pełne i terminowe wykonanie zadań.
3. Do dotacji na cele inwestycyjne związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1,

nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 44 ust. 3 i 4.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze roz-

porządzenia, szczegółowe zasady ustalania dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 54.
1. Z budżetu państwa mogą być udzielane powiatowi dotacje celowe na usuwanie

bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Do dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczeń okre-

ślonych w art. 44 ust. 3 i 4.

Rozdział 5

Dotacje celowe z budżetu państwa dla województwa

Art. 55.
1. Województwo otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu

administracji rządowej, wykonywane przez województwo na podstawie odręb-
nych przepisów.

2. Kwoty dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, ustala się według zasad
przyjętych w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez wojewodów, jeżeli
inne ustawy nie stanowią inaczej.

4. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane w trybie
umożliwiającym pełne i terminowe wykonywanie zadań.
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5. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w ust. 2 i 4, województwu
przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia w postępowaniu sądo-
wym.

Art. 56.
1. Z budżetu państwa udzielane są dotacje celowe na finansowanie lub dofinanso-

wanie zadań własnych województwa z zakresu:
1) pomocy społecznej określonych w odrębnych przepisach,
2) art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawo-

dowych (Dz.U. Nr 96, poz. 590 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
3) innych zadań określonych w odrębnych przepisach, na zasadach w nich okre-

ślonych.
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez wojewodów w termi-

nie umożliwiającym pełne i terminowe wykonanie zadań.
3. Do dotacji na cele inwestycyjne związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1,

nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 44 ust. 3 i 4.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze roz-

porządzenia, szczegółowe zasady ustalania dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Dział VIII

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 57.

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9,
poz. 31 i Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z
1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704,  z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689,
Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 14 pkt 4
otrzymuje brzmienie:

„4) może zwolnić mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów albo
wprowadzić inne zwolnienia niż określone w art. 13 ust. 2.”.

Art. 58.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr
123, poz. 780 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 skreśla się ust. 2;
2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Œrodki, o których mowa w art. 3 ust. 1, dzielone s¹ w relacji:
1) 40% - na zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1,

2) 60% - na zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz  ust. 3.

rozdz. 6 (art. 56a)
skreślony
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2. Œrodki na wydatki zwi¹zane z budow¹, modernizacj¹, utrzymaniem,
zarz¹dzaniem i ochron¹ dróg, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i
3 oraz ust. 3, przekazywane s¹ w formie czêœci drogowej
subwencji ogólnej ustalanej na zasadach i w trybie okreœlonych w
odrêbnych przepisach.”.

Art. 59.
1. W 1999 r. ustala się rezerwę subwencji ogólnych w wysokości 1,5% sumy kwot

części wyrównawczych, o których mowa w art. 29 i art. 32.
2. Rezerwą, o której mowa w ust. 1, dysponuje minister właściwy do spraw finan-

sów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu te-
rytorialnego.

Art. 60.

Z budżetu państwa udzielane są w 1999 r. gminom, powiatom i województwom do-
tacje celowe na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych w placówkach i
innych jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 5 ust. 5a i 6 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr
106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117,
poz. 759) z wyłączeniem szkół o znaczeniu regionalnym.

Art. 60a.

Działalność  powiatowych  i  wojewódzkich  urzędów  pracy  w  2003 r. jest finan-
sowana z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu i samorządu województwa, a także z innych źródeł, okre-
ślonych w odrębnych przepisach.

Art. 61.
1. W celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań przekazanych powiatom i

województwom, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, minister właściwy
do spraw finansów publicznych udziela do dnia 15 stycznia 1999 r. jednorazo-
wej zaliczki z budżetu państwa w wysokości 1/12 planowanych rocznych pod-
stawowych dochodów podatkowych, na poczet dochodów z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych potrąca w sześciu ratach, po-
cząwszy od dnia 1 lipca 1999 r. kwoty odpowiadające wysokości przekazanych
zaliczek, o których mowa w ust. 1, z dochodów powiatów i województw ustalo-
nych zgodnie z art. 10 i 13.

Art. 61a.
1. W 2001 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą zmienić przeznaczenie do-

tacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
Zmiana przeznaczenia nie może przekroczyć 15% planowanej kwoty dotacji.
Art. 93 ustawy o finansach publicznych i art. 44 ust. 6 i 7 niniejszej ustawy nie
stosuje się.



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 31/32

03-10-30

2. Zmian w przeznaczeniu dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, w tym prze-
sunięć między działami, może dokonywać zarząd jednostki samorządu teryto-
rialnego po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu.

Art. 61b.
1. W latach 2002 i 2003 jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art.

90 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082 i Nr 102,
poz. 1116), mogą zmienić przeznaczenie dotacji celowych otrzymanych z bu-
dżetu państwa na realizację zadań własnych. Zmiana przeznaczenia nie może
przekroczyć 15% planowanej kwoty dotacji. Art. 93 ustawy o finansach pu-
blicznych i art. 44 ust. 6 i 7 niniejszej ustawy nie stosuje się.

2. Zmian w przeznaczeniu dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, w tym prze-
sunięć między działami, może dokonywać zarząd jednostki samorządu teryto-
rialnego po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu.

3. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego informuje właściwego wojewodę o
zmianach dokonanych na zasadach i w trybie o których mowa w ust. 1 i 2, w
pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w terminie 14 dni od dnia pod-
jęcia uchwały w tej sprawie.

4. Wojewodowie przedkładają ministrowi właściwemu do spraw finansów pu-
blicznych, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zbiorczą informa-
cję, wraz z częścią opisową, o dokonanych przez zarządy jednostek samorządu
terytorialnego zmianach przeznaczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu
państwa na realizację zadań własnych, w terminach określonych dla złożenia
kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetu państwa.

5. Część dotacji, w stosunku do której dokonano zmian, o których mowa w ust. 1,
nie może być przeznaczona na wynagrodzenia.

Art. 61c.

W zakresie opłat, o których mowa w art. 3 pkt 2 lit. b, należnych za okres do dnia 31
grudnia 2001 r., wymierzonych przez organ wskazany w odrębnych przepisach, inny
niż urząd skarbowy, udzielanie ulg, odraczanie, umarzanie oraz rozkładanie na raty
opłat może nastąpić w sposób, określony przepisami odrębnymi, po uzyskaniu zgody
przewodniczącego zarządu gminy. Powyższe stanowisko jest wydawane  w formie
postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Art. 62.

Do finansowania inwestycji centralnych, przekazywanych jednostkom samorządu
terytorialnego, których inwestorami w dniu 31 grudnia 1998 r. byli wojewodowie lub
ministrowie, nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 44 ust. 3 i 4.
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Art. 63.

Informacje dotyczące 1999 r., o których mowa w art. 40, minister właściwy do spraw
finansów publicznych przekaże gminom do dnia 15 stycznia 1999 r.

Art. 64.

Rada Ministrów przedłoży Sejmowi i Senatowi do dnia 31 maja 2000 r. informację o
skutkach obowiązywania ustawy wraz z propozycjami niezbędnych zmian.

Art. 65.
1. Traci moc ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. z 1998

r. Nr 30, poz. 164 i Nr 98, poz. 611), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisy art. 3 pkt 3-6, art. 4 pkt 1 lit. a)-e), pkt 2 lit. a) i b) i pkt 3, art. 14 ust. 3,

art. 27 ust. 2 i art. 27a ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, zachowują moc
do dnia 31 grudnia 1999 r. i mają zastosowanie do obliczania zapotrzebowania
na dotację udzielaną gminom na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkanio-
wych w 1999 r., zgodnie z art. 45b ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych  (Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787).

Art. 66.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 7 ust. 2, art. 14
ust. 2, art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 35 i art. 59 ust. 1, które wchodzą w życie z
dniem ogłoszenia.


