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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) êród∏a dochodów jednostek samorzàdu terytorial-
nego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych do-
chodów;

2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogól-
nej oraz dotacji celowych z bud˝etu paƒstwa.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) jednostkach samorzàdu terytorialnego — rozumie
si´ przez to gminy, powiaty i województwa;

2) roku bud˝etowym — rozumie si´ przez to rok, na
który jest uchwalana ustawa bud˝etowa;

3) roku bazowym — rozumie si´ przez to rok poprze-
dzajàcy rok bud˝etowy;

4) liczbie mieszkaƒców — rozumie si´ przez to liczb´
mieszkaƒców faktycznie zamieszka∏ych na obsza-
rze danej jednostki samorzàdu terytorialnego lub
obszarze kraju, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia
roku poprzedzajàcego rok bazowy, ustalonà przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego;

5) ogólnej kwocie wp∏ywów z podatku dochodowego
od osób fizycznych — rozumie si´ przez to 100 %
wp∏ywów z podatku dochodowego od osób fizycz-
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nych, pobieranego na zasadach ogólnych, tj. we-
d∏ug skali podatkowej, o której mowa w art. 27
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, z póên. zm.1)), oraz podatku pobieranego
od dochodów z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w wysokoÊci 19 %; przez wp∏ywy rozumie
si´ wp∏aty pomniejszone o dokonane zwroty;

6) ogólnej kwocie wp∏ywów z podatku dochodowego
od osób prawnych — rozumie si´ przez to 100 %
wp∏ywów z podatku dochodowego od osób praw-
nych, przy czym przez wp∏ywy rozumie si´ wp∏aty
pomniejszone o dokonane zwroty;

7) nowych jednostkach samorzàdu terytorialnego —
rozumie si´ przez to jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, które zosta∏y utworzone lub których gra-
nice uleg∏y zmianie po dniu 31 grudnia roku po-
przedzajàcego rok bazowy;

8) reprezentacji jednostek samorzàdu terytorialnego
— rozumie si´ przez to przedstawicieli samorzàdu
terytorialnego w Komisji Wspólnej Rzàdu i Samo-
rzàdu Terytorialnego;

9) produkcie krajowym brutto (PKB) na jednego
mieszkaƒca — rozumie si´ przez to Êrednià war-
toÊç produktu krajowego brutto na jednego miesz-
kaƒca, og∏oszonà przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego za rok poprzedzajàcy o 3 lata rok
bazowy;

10) stopie bezrobocia i liczbie bezrobotnych — rozu-
mie si´ przez to stop´ bezrobocia i liczb´ bezrobot-
nych, ustalone przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia
roku poprzedzajàcego rok bazowy;

11) g´stoÊci zaludnienia — rozumie si´ przez to liczb´
mieszkaƒców przypadajàcych na jeden kilometr
kwadratowy danej jednostki samorzàdu terytorial-
nego lub kraju, ustalonà przez Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia roku poprzedzajàcego rok bazowy;

12) powierzchni dróg — rozumie si´ przez to, wynika-
jàcà z ewidencji dróg, o której mowa w art. 10
ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838,

z póên. zm.2)), powierzchni´ wydzielonych pasów
terenu przeznaczonych do ruchu lub postoju po-
jazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z poboczami
oraz z le˝àcymi w ich ciàgu obiektami in˝ynierski-
mi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdujà-
cymi si´ w wydzielonych pasach terenu chodnika-
mi i Êcie˝kami rowerowymi — wykazanà przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw transportu;

13) przewodniczàcym zarzàdu jednostki samorzàdu te-
rytorialnego — rozumie si´ przez to równie˝ wójta
(burmistrza, prezydenta miasta).

Art. 3. 1. Dochodami jednostek samorzàdu teryto-
rialnego sà:

1) dochody w∏asne;

2) subwencja ogólna;

3) dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa.

2. W rozumieniu ustawy dochodami w∏asnymi jed-
nostek samorzàdu terytorialnego sà równie˝ udzia∏y
we wp∏ywach z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych oraz z podatku dochodowego od osób praw-
nych.

3. Dochodami jednostek samorzàdu terytorialnego
mogà byç:

1) Êrodki pochodzàce ze êróde∏ zagranicznych nie-
podlegajàce zwrotowi;

2) Êrodki pochodzàce z bud˝etu Unii Europejskiej;

3) inne Êrodki okreÊlone w odr´bnych przepisach.

Rozdzia∏ 2

èród∏a dochodów jednostek samorzàdu 
terytorialnego

Art. 4. 1. èród∏ami dochodów w∏asnych gminy sà:

1) wp∏ywy z podatków:

a) od nieruchomoÊci, 

b) rolnego,

c) leÊnego,

d) od Êrodków transportowych,

e) dochodowego od osób fizycznych, op∏acanego
w formie karty podatkowej,

f)  od posiadania psów,

g) od spadków i darowizn,

h) od czynnoÊci cywilnoprawnych;
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2) wp∏ywy z op∏at:
a) skarbowej,
b) targowej,
c) miejscowej,
d) administracyjnej,
e) eksploatacyjnej — w cz´Êci okreÊlonej w usta-

wie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologicz-
ne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z póên.
zm.3)),

f)  innych stanowiàcych dochody gminy, uiszcza-
nych na podstawie odr´bnych przepisów;

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki bu-
d˝etowe gminy oraz wp∏aty od gminnych zak∏a-
dów bud˝etowych i gospodarstw pomocniczych
gminnych jednostek bud˝etowych;

4) dochody z majàtku gminy;

5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;

6) dochody z kar pieni´˝nych i grzywien okreÊlonych
w odr´bnych przepisach;

7) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz bud˝etu
paƒstwa w zwiàzku z realizacjà zadaƒ z zakresu ad-
ministracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
ustawami, o ile odr´bne przepisy nie stanowià
inaczej;

8) odsetki od po˝yczek udzielanych przez gmin´, o ile
odr´bne przepisy nie stanowià inaczej;

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych nale˝-
noÊci stanowiàcych dochody gminy;

10) odsetki od Êrodków finansowych gromadzonych
na rachunkach bankowych gminy, o ile odr´bne
przepisy nie stanowià inaczej;

11) dotacje z bud˝etów innych jednostek samorzàdu
terytorialnego;

12) inne dochody nale˝ne gminie na podstawie odr´b-
nych przepisów.

2. WysokoÊç udzia∏u we wp∏ywach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych, od podatników tego
podatku zamieszka∏ych na obszarze gminy wynosi
39,34 %, z zastrze˝eniem art. 89.

3. WysokoÊç udzia∏u we wp∏ywach z podatku do-
chodowego od osób prawnych, od podatników tego
podatku, posiadajàcych siedzib´ na obszarze gminy,
wynosi 6,71 %.

Art. 5. 1. èród∏ami dochodów w∏asnych powiatu sà:

1) wp∏ywy z op∏at stanowiàcych dochody powiatu,
uiszczanych na podstawie odr´bnych przepisów;

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki
bud˝etowe powiatu oraz wp∏aty od powiatowych
zak∏adów bud˝etowych i gospodarstw pomocni-
czych powiatowych jednostek bud˝etowych;

3) dochody z majàtku powiatu;

4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;

5) dochody z kar pieni´˝nych i grzywien okreÊlonych
w odr´bnych przepisach;

6) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz bud˝etu
paƒstwa w zwiàzku z realizacjà zadaƒ z zakresu ad-
ministracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
ustawami, o ile odr´bne przepisy nie stanowià
inaczej;

7) odsetki od po˝yczek udzielanych przez powiat, o ile
odr´bne przepisy nie stanowià inaczej;

8) odsetki od nieterminowo przekazywanych nale˝-
noÊci stanowiàcych dochody powiatu;

9) odsetki od Êrodków finansowych gromadzonych
na rachunkach bankowych powiatu, o ile odr´bne
przepisy nie stanowià inaczej;

10) dotacje z bud˝etów innych jednostek samorzàdu
terytorialnego;

11) inne dochody nale˝ne powiatowi na podstawie
odr´bnych przepisów.

2. WysokoÊç udzia∏u we wp∏ywach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych, od podatników tego
podatku zamieszka∏ych na obszarze powiatu wynosi
10,25 %.

3. WysokoÊç udzia∏u we wp∏ywach z podatku do-
chodowego od osób prawnych, od podatników tego
podatku, posiadajàcych siedzib´ na obszarze powiatu,
wynosi 1,40 %.

Art. 6. 1. èród∏ami dochodów w∏asnych woje-
wództwa sà:

1) dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki
bud˝etowe oraz wp∏aty od wojewódzkich zak∏a-
dów bud˝etowych i gospodarstw pomocniczych
wojewódzkich jednostek bud˝etowych;

2) dochody z majàtku województwa;

3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa;

4) dochody z kar pieni´˝nych i grzywien okreÊlonych
w odr´bnych przepisach;

5) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz bud˝etu
paƒstwa w zwiàzku z realizacjà zadaƒ z zakresu ad-
ministracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
ustawami, o ile odr´bne przepisy nie stanowià
inaczej;
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6) odsetki od po˝yczek udzielanych przez wojewódz-
two, o ile odr´bne przepisy nie stanowià inaczej;

7) odsetki od nieterminowo przekazywanych nale˝-
noÊci stanowiàcych dochody województwa;

8) odsetki od Êrodków finansowych gromadzonych
na rachunkach bankowych województwa, o ile od-
r´bne przepisy nie stanowià inaczej;

9) dotacje z bud˝etów innych jednostek samorzàdu
terytorialnego; 

10) inne dochody nale˝ne województwu na podstawie
odr´bnych przepisów.

2. WysokoÊç udzia∏u we wp∏ywach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych, od podatników tego
podatku zamieszka∏ych na obszarze województwa wy-
nosi 1,60 %.

3. WysokoÊç udzia∏u we wp∏ywach z podatku do-
chodowego od osób prawnych, od podatników tego
podatku, posiadajàcych siedzib´ na obszarze woje-
wództwa, wynosi 15,90 %.

Art. 7. 1. Subwencja ogólna sk∏ada si´ z cz´Êci:

1) dla gmin:

a) wyrównawczej,

b) równowa˝àcej;

2) dla powiatów:

a) wyrównawczej,

b) równowa˝àcej;

3) dla województw:

a) wyrównawczej,

b) regionalnej;

4) oÊwiatowej — dla gmin, powiatów i województw.

2. Jednostki samorzàdu terytorialnego dokonujà,
na zasadach okreÊlonych w ustawie, wp∏at do bud˝e-
tu paƒstwa. 

3. O przeznaczeniu Êrodków otrzymanych z tytu∏u
subwencji ogólnej decyduje organ stanowiàcy jed-
nostki samorzàdu terytorialnego.

Art. 8. 1. Dochodami jednostek samorzàdu terytorial-
nego mogà byç dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa na:

1) zadania z zakresu administracji rzàdowej oraz na
inne zadania zlecone ustawami;

2) zadania realizowane przez jednostki samorzàdu te-
rytorialnego na mocy porozumieƒ zawartych z or-
ganami administracji rzàdowej;

3) usuwanie bezpoÊrednich zagro˝eƒ dla bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego, skutków powodzi
i osuwisk ziemnych oraz skutków innych kl´sk ˝y-
wio∏owych;

4) finansowanie lub dofinansowanie zadaƒ w∏a-
snych;

5) realizacj´ zadaƒ wynikajàcych z umów mi´dzyna-
rodowych.

2. Dochodami powiatu sà dotacje celowe z bud˝e-
tu paƒstwa na realizacj´ zadaƒ stra˝y i inspekcji, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z póên. zm.4)).

3. Dochodami jednostek samorzàdu terytorialnego
mogà byç Êrodki z funduszy celowych, pozyskiwane
na podstawie odr´bnych przepisów.

Rozdzia∏ 3

Zasady ustalania i gromadzenia dochodów w∏asnych
jednostek samorzàdu terytorialnego

Art. 9. 1. Kwot´ udzia∏u gminy we wp∏ywach z po-
datku dochodowego od osób fizycznych, stanowiàce-
go dochód bud˝etu paƒstwa, ustala si´ mno˝àc ogól-
nà kwot´ wp∏ywów z tego podatku przez wskaênik
0,3934, z zastrze˝eniem art. 89, i wskaênik równy
udzia∏owi nale˝nego w roku poprzedzajàcym rok ba-
zowy podatku dochodowego od osób fizycznych za-
mieszka∏ych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie na-
le˝nego podatku w tym samym roku, ustalonego na
podstawie z∏o˝onych do dnia 30 czerwca roku bazo-
wego zeznaƒ podatkowych o wysokoÊci osiàgni´tego
dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonane-
go przez p∏atników.

2. Kwot´ udzia∏u powiatu we wp∏ywach z podatku
dochodowego od osób fizycznych, stanowiàcego do-
chód bud˝etu paƒstwa, ustala si´ mno˝àc ogólnà
kwot´ wp∏ywów z tego podatku przez wskaênik
0,1025, z zastrze˝eniem art. 90 ust. 2, i wskaênik rów-
ny udzia∏owi nale˝nego w roku poprzedzajàcym rok
bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych za-
mieszka∏ych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie
nale˝nego podatku w tym samym roku, ustalonego na
podstawie z∏o˝onych do dnia 30 czerwca roku bazo-
wego zeznaƒ podatkowych o wysokoÊci osiàgni´tego
dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonane-
go przez p∏atników.

3. Kwot´ udzia∏u województwa we wp∏ywach z po-
datku dochodowego od osób fizycznych, stanowiàce-
go dochód bud˝etu paƒstwa, ustala si´ mno˝àc ogól-
nà kwot´ wp∏ywów z tego podatku przez wskaênik
0,0160 i wskaênik równy udzia∏owi nale˝nego w roku
poprzedzajàcym rok bazowy podatku dochodowego
od osób fizycznych zamieszka∏ych na obszarze woje-
wództwa, w ogólnej kwocie nale˝nego podatku w tym
samym roku, ustalonego na podstawie z∏o˝onych do
dnia 30 czerwca roku bazowego zeznaƒ podatkowych
o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu oraz rocznego ob-
liczenia podatku dokonanego przez p∏atników.
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Art. 10. 1. Je˝eli podatnik podatku dochodowego
od osób prawnych posiada zak∏ad (oddzia∏) po∏o˝ony
na obszarze jednostki samorzàdu terytorialnego innej
ni˝ w∏aÊciwa dla jego siedziby, to cz´Êç dochodu z ty-
tu∏u udzia∏u we wp∏ywach z tego podatku jest przeka-
zywana do bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialne-
go, na której obszarze znajduje si´ ten zak∏ad (oddzia∏),
proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób
na podstawie umowy o prac´, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku podatkowej grupy kapita∏owej
przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do spó∏ek
wchodzàcych w sk∏ad podatkowej grupy kapita∏owej
oraz zak∏adów (oddzia∏ów) tych spó∏ek. 

3. Zak∏adem (oddzia∏em) w rozumieniu ustawy jest
okreÊlone w umowie o prac´ miejsce wykonywania
pracy, po∏o˝one na obszarze jednostki samorzàdu te-
rytorialnego innej ni˝ jednostka samorzàdu terytorial-
nego w∏aÊciwa dla siedziby podatnika.

4. Podatnicy podatku dochodowego od osób
prawnych sà obowiàzani do sporzàdzania i przekazy-
wania informacji sk∏adanych do urz´dów skarbowych,
zawierajàcych wykaz zak∏adów (oddzia∏ów) oraz liczb´
osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac´,
Êwiadczàcych prac´ w poszczególnych zak∏adach (od-
dzia∏ach) ze wskazaniem jednostek samorzàdu teryto-
rialnego, na których obszarze sà po∏o˝one.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb rozliczeƒ dochodów z tytu∏u udzia∏u jednostek
samorzàdu terytorialnego we wp∏ywach z podatku
dochodowego od osób prawnych, od podatników
posiadajàcych zak∏ady (oddzia∏y), po∏o˝one na ob-
szarze jednostki samorzàdu terytorialnego innej
ni˝ jednostka samorzàdu terytorialnego w∏aÊciwa
dla siedziby podatnika, przyjmujàc za podstaw´
tych rozliczeƒ informacje, o których mowa
w ust. 4, z uwzgl´dnieniem sposobu zwrotu nad-
p∏aty dochodów wynikajàcej z rozliczenia roczne-
go wp∏ywów z tego podatku;

2) wzór i terminy sk∏adania informacji, o której mowa
w ust. 4.

Art. 11. 1. Ârodki stanowiàce dochody jednostek
samorzàdu terytorialnego, które na podstawie odr´b-
nych przepisów pobierajà urz´dy skarbowe, sà odpro-
wadzane na rachunek bud˝etu w∏aÊciwej jednostki sa-
morzàdu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia,
w którym wp∏yn´∏y na rachunek urz´du skarbowego,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Ârodki stanowiàce dochody jednostek samorzà-
du terytorialnego z tytu∏u udzia∏u we wp∏ywach z po-
datku dochodowego od osób fizycznych podlegajà
przekazaniu z centralnego rachunku bie˝àcego bud˝e-
tu paƒstwa na rachunki bud˝etów w∏aÊciwych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego w terminie do 10 dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym poda-
tek wp∏ynà∏ na rachunek urz´du skarbowego.

Art. 12. Naczelnik urz´du skarbowego przekazuje
jednostkom samorzàdu terytorialnego, na wniosek
przewodniczàcego zarzàdu jednostki samorzàdu tery-
torialnego, kwartalne informacje o stanie i terminach
realizacji dochodów, o których mowa w art. 11 ust. 1.

Art. 13. Je˝eli dochody pobrane przez urz´dy skar-
bowe na rzecz jednostek samorzàdu terytorialnego
nie zostanà przekazane w terminach, o których mowa
w art. 11, jednostce samorzàdu terytorialnego przys∏u-
gujà odsetki w wysokoÊci ustalonej jak dla zaleg∏oÊci
podatkowych. 

Art. 14. 1. Wp∏ywy z op∏aty skarbowej:

1) z punktów sprzeda˝y znaków op∏aty skarbowej
i urz´dowych blankietów wekslowych sà przekazy-
wane na rachunek bud˝etu gminy, w siedzibie któ-
rej znajdujà si´ te punkty, a z pozosta∏ych punktów
sprzeda˝y — na rachunek bud˝etu gminy, na ob-
szarze której znajdujà si´ te punkty;

2) uiszczanej gotówkà, sà wp∏acane na rachunek bu-
d˝etu gminy, na obszarze której ma siedzib´ pod-
miot, który przyjà∏ podanie, dokona∏ czynnoÊci
urz´dowej albo wyda∏ zaÊwiadczenie lub zezwole-
nie, z zastrze˝eniem ust. 2;

3) pobieranej przez p∏atnika, sà wp∏acane przez p∏at-
nika na rachunek bud˝etu gminy, na obszarze któ-
rej p∏atnik ma siedzib´;

4) w pozosta∏ych przypadkach sà wp∏acane na rachu-
nek bud˝etu gminy, na obszarze której jest po∏o˝o-
ny w∏aÊciwy miejscowo organ podatkowy.

2. Je˝eli podmiotem, który przyjà∏ podanie, doko-
na∏ czynnoÊci urz´dowej albo wyda∏ zaÊwiadczenie
lub zezwolenie, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta)
lub upowa˝niony przez niego podmiot, wp∏ywy z op∏a-
ty skarbowej uiszczanej gotówkà sà wp∏acane na ra-
chunek bud˝etu tej gminy.

Art. 15. Wp∏ywy z podatku od spadków i darowizn
sà przekazywane:

1) w przypadku pobranego przez p∏atnika podatku od
spadków i darowizn z tytu∏u nabycia, w drodze da-
rowizny, w∏asnoÊci nieruchomoÊci, prawa u˝ytko-
wania wieczystego, spó∏dzielczego w∏asnoÊciowe-
go prawa do lokalu mieszkalnego, spó∏dzielczego
prawa do lokalu u˝ytkowego oraz wynikajàcych
z przepisów prawa spó∏dzielczego: prawa do domu
jednorodzinnego i prawa do lokalu w ma∏ym domu
mieszkalnym — na rachunek bud˝etu gminy, na
obszarze której jest po∏o˝ona nieruchomoÊç; je˝eli
nieruchomoÊç ta jest po∏o˝ona na obszarze ró˝-
nych gmin lub darowizna obejmuje przedmioty
po∏o˝one na obszarze ró˝nych gmin — na rachu-
nek bud˝etu gminy, na obszarze której ma miejsce
zamieszkania (siedzib´) darczyƒca w dniu przyj´cia
darowizny przez obdarowanego, a je˝eli darczyƒca
nie ma miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju —
na rachunek bud˝etu gminy w∏aÊciwej ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania obdarowanego;
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2) w przypadku pobranego przez p∏atnika podatku od
spadków i darowizn z tytu∏u nabycia, w drodze
nieodp∏atnego zniesienia wspó∏w∏asnoÊci, przed-
miotów, o których mowa w pkt 1 — na rachunek
bud˝etu gminy, na obszarze której jest po∏o˝ona
nieruchomoÊç, a je˝eli nieruchomoÊç jest po∏o˝o-
na na obszarze ró˝nych gmin — na rachunek bu-
d˝etu gminy, na obszarze której ma miejsce za-
mieszkania nabywca w dniu powstania obowiàzku
podatkowego, a je˝eli nabywca nie ma miejsca za-
mieszkania w kraju — na rachunek bud˝etu gminy
w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
(siedziby) zbywcy; 

3) w przypadku darowizny innych rzeczy lub innych
praw majàtkowych, ni˝ wymienione w pkt 1 — na
rachunek bud˝etu gminy, na obszarze której ma
miejsce zamieszkania lub siedzib´ darczyƒca
w dniu przyj´cia darowizny przez obdarowanego,
a je˝eli darczyƒca nie ma miejsca zamieszkania
(siedziby) w kraju — na rachunek bud˝etu gminy,
w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce zamieszkania ob-
darowanego;

4) w przypadku nieodp∏atnego zniesienia wspó∏w∏a-
snoÊci innych rzeczy lub innych praw majàtko-
wych, ni˝ wymienione w pkt 1 — na rachunek bu-
d˝etu gminy, na obszarze której w chwili powsta-
nia obowiàzku podatkowego ma miejsce zamiesz-
kania nabywca, a je˝eli nabywca nie ma miejsca
zamieszkania w kraju — na rachunek bud˝etu gmi-
ny, w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
zbywcy;

5) z tytu∏u spadku lub zachowku — na rachunek bu-
d˝etu gminy, na obszarze której sà po∏o˝one
przedmioty spadku, a je˝eli przedmioty spadku sà
po∏o˝one na obszarze ró˝nych gmin — na rachu-
nek bud˝etu gminy w∏aÊciwej ze wzgl´du na ostat-
nie miejsce zamieszkania (pobytu) spadkodawcy;
je˝eli spadkodawca nie mia∏ miejsca zamieszkania
w kraju — na rachunek bud˝etu gminy, na terenie
której ma miejsce zamieszkania spadkobierca;

6) z tytu∏u zasiedzenia, je˝eli:

a) przedmiotem zasiedzenia jest w∏asnoÊç nieru-
chomoÊci lub s∏u˝ebnoÊç gruntowa — na ra-
chunek bud˝etu gminy, na obszarze której jest
po∏o˝ona nieruchomoÊç,

b) przedmiotem zasiedzenia jest nieruchomoÊç
po∏o˝ona na obszarze ró˝nych gmin lub rzeczy
ruchome — na rachunek bud˝etu gminy, na ob-
szarze której ma miejsce zamieszkania nabyw-
ca;

7) w pozosta∏ych przypadkach — na rachunek miasta
sto∏ecznego Warszawy.

Art. 16. Wp∏ywy z podatku od czynnoÊci cywilno-
prawnych sà przekazywane:

1) od czynnoÊci cywilnoprawnych, których przedmio-
tem jest przeniesienie w∏asnoÊci nieruchomoÊci,
prawa u˝ytkowania wieczystego, spó∏dzielczego
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu mieszkalnego,

spó∏dzielczego prawa do lokalu u˝ytkowego oraz
wynikajàcych z przepisów prawa spó∏dzielczego:
prawa do domu jednorodzinnego i prawa do loka-
lu w ma∏ym domu mieszkalnym — na rachunek
bud˝etu gminy w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce
po∏o˝enia nieruchomoÊci;

2) od umowy spó∏ki — na rachunek bud˝etu gminy,
na obszarze której spó∏ka ma siedzib´;

3) od czynnoÊci cywilnoprawnych, których przedmio-
tem jest przeniesienie w∏asnoÊci rzeczy rucho-
mych i praw majàtkowych, niewymienionych
w pkt 1 — na rachunek bud˝etu gminy w∏aÊciwej
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´
nabywcy, a je˝eli:

a) jedynie zbywca ma miejsce zamieszkania lub
siedzib´ w kraju — na rachunek bud˝etu gminy
w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
lub siedzib´ zbywcy,

b) ˝adna ze stron nie ma miejsca zamieszkania lub
siedziby w kraju — na rachunek bud˝etu gminy
w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce dokonania
czynnoÊci;

4) od umowy sprzeda˝y przedsi´biorstwa albo jego
zorganizowanej cz´Êci — na rachunek bud˝etu
gminy, na obszarze której znajduje si´ siedziba te-
go przedsi´biorstwa albo jego zorganizowana
cz´Êç;

5) od pozosta∏ych czynnoÊci cywilnoprawnych — na
rachunek bud˝etu gminy, na obszarze której ma
siedzib´ w∏aÊciwy miejscowo urzàd skarbowy.

Art. 17. 1. Organ podatkowy potràca z bie˝àcych
wp∏ywów nale˝nych gminie kwoty przekazanego jej
podatku od spadków i darowizn lub podatku od czyn-
noÊci cywilnoprawnych, wyp∏acone podatnikom tytu-
∏em zwrotu nadp∏aty, wraz z jej oprocentowaniem, lub
tytu∏em zwrotu podatku.

2. Kwoty wyp∏acone podatnikom tytu∏em zwrotu
nadp∏aty, wraz z jej oprocentowaniem, w przekazanej
gminie op∏acie skarbowej, do której majà zastosowa-
nie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23, z póên. zm.5)), a tak-
˝e tytu∏em zwrotu tej op∏aty, organ podatkowy potrà-
ca z bie˝àcych wp∏ywów z op∏aty skarbowej, a w przy-
padku ich braku — z bie˝àcych wp∏ywów z podatku od
czynnoÊci cywilnoprawnych. 

3. W przypadku braku Êrodków, z których mo˝e na-
stàpiç potràcenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, organ
podatkowy dokonuje potràcenia z kolejnych wp∏ywów
nale˝nych gminie z danego podatku. 

Art. 18. 1. Do udzielania ulg podatkowych, umarza-
nia, rozk∏adania na raty i odraczania terminów p∏atno-
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Êci nale˝noÊci z tytu∏u podatków i op∏at stanowiàcych
dochody jednostek samorzàdu terytorialnego, a tak˝e
zwalniania z obowiàzku pobrania bàdê ograniczenia
poboru tych nale˝noÊci majà zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat-
kowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.6)).

2. W przypadku pobieranych przez urzàd skarbowy
podatków i op∏at stanowiàcych w ca∏oÊci dochody jed-
nostek samorzàdu terytorialnego, naczelnik tego urz´-
du mo˝e umarzaç, odraczaç termin zap∏aty lub rozk∏a-
daç na raty nale˝noÊci oraz zwalniaç p∏atnika z obo-
wiàzku pobrania bàdê ograniczaç pobór nale˝noÊci
wy∏àcznie na wniosek lub za zgodà przewodniczàcego
zarzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego.

3. Wniosek lub zgoda, o których mowa w ust. 2, sà
wydawane w formie postanowienia, na które nie przy-
s∏uguje za˝alenie.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, na-
czelnik urz´du skarbowego przekazuje jednostce sa-
morzàdu terytorialnego informacje o wydanych decy-
zjach w terminie 10 dni po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u.

Rozdzia∏ 4

Zasady ustalania subwencji ogólnej i wp∏at 
dla jednostek samorzàdu terytorialnego

Art. 19. Kwoty przeznaczone na cz´Êci subwencji
ogólnej dla jednostek samorzàdu terytorialnego,
o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz kwoty wp∏at,
o których mowa w art. 7 ust. 2, odpowiednio dla gmin,
powiatów i województw okreÊla ustawa bud˝etowa.

Art. 20. 1. Cz´Êç wyrównawczà subwencji ogólnej
dla gmin stanowi suma kwoty podstawowej oraz, z za-
strze˝eniem ust. 9, kwoty uzupe∏niajàcej.

2. Kwot´ podstawowà otrzymuje gmina, w której
wskaênik dochodów podatkowych na jednego miesz-
kaƒca w gminie, zwany dalej „wskaênikiem G”, jest
mniejszy ni˝ 92 % wskaênika dochodów podatkowych
dla wszystkich gmin, zwanego dalej „wskaênikiem Gg”.

3. Przez dochody podatkowe, o których mowa
w ust. 2, rozumie si´ ∏àczne dochody z tytu∏u:

1) podatku od nieruchomoÊci;

2) podatku rolnego;

3) podatku leÊnego;

4) podatku od Êrodków transportowych;

5) podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych;

6) podatku od osób fizycznych, op∏acanego w formie
karty podatkowej;

7) wp∏ywów z op∏aty skarbowej;

8) wp∏ywów z op∏aty eksploatacyjnej;

9) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych;

10) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od
osób prawnych.

4. Wskaênik G oblicza si´ dzielàc kwot´ dochodów
podatkowych gminy, uzyskanych w roku poprzedzajà-
cym rok bazowy, przez liczb´ mieszkaƒców gminy.

5. Wskaênik Gg oblicza si´ dzielàc sum´ dochodów
podatkowych wszystkich gmin, uzyskanych w roku
poprzedzajàcym rok bazowy, przez liczb´ mieszkaƒ-
ców kraju.

6. WysokoÊç nale˝nej gminie kwoty podstawowej
oblicza si´ dla gmin, w których:

1) wskaênik G jest równy lub ni˝szy od 40 % wskaêni-
ka Gg — mno˝àc liczb´ mieszkaƒców gminy przez
liczb´ stanowiàcà sum´:

a) liczby stanowiàcej 90 % ró˝nicy mi´dzy 40 %
wskaênika Gg i wskaênikiem G,

b) liczby stanowiàcej 40,75 % wskaênika Gg;

2) wskaênik G jest wy˝szy od 40 % i nie wy˝szy od
75 % wskaênika Gg — mno˝àc liczb´ mieszkaƒców
gminy przez liczb´ stanowiàcà sum´:

a) liczby stanowiàcej 80 % ró˝nicy mi´dzy 75 %
wskaênika Gg i wskaênikiem G,

b) liczby stanowiàcej 12,75 % wskaênika Gg;

3) wskaênik G jest wy˝szy od 75 % i ni˝szy od 92 %
wskaênika Gg — mno˝àc liczb´ mieszkaƒców gmi-
ny przez liczb´ stanowiàcà 75 % ró˝nicy mi´dzy
92 % wskaênika Gg i wskaênikiem G.

7. Kwot´ uzupe∏niajàcà otrzymuje gmina, w której
g´stoÊç zaludnienia jest ni˝sza od Êredniej g´stoÊci za-
ludnienia w kraju.

8. WysokoÊç nale˝nej gminie kwoty uzupe∏niajàcej
oblicza si´ jako iloczyn: 

1) 17 % wskaênika Gg;

2) liczby mieszkaƒców gminy;

3) ilorazu ró˝nicy Êredniej g´stoÊci zaludnienia w kra-
ju i g´stoÊci zaludnienia w gminie do Êredniej g´-
stoÊci zaludnienia w kraju.

9. Je˝eli w gminie, o której mowa w ust. 7, wskaê-
nik G jest wy˝szy od 150 % wskaênika Gg, gmina ta nie
otrzymuje kwoty uzupe∏niajàcej. Kwota uzupe∏niajàca,
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wyliczona w sposób okreÊlony w ust. 8, zwi´ksza
cz´Êç równowa˝àcà subwencji ogólnej dla gmin.

Art. 21. 1. Cz´Êç równowa˝àcà subwencji ogólnej
dla gmin ustala si´ w wysokoÊci stanowiàcej sum´
∏àcznej kwoty wp∏at gmin okreÊlonych w art. 29 oraz
∏àcznej kwoty uzupe∏niajàcej cz´Êci wyrównawczej
subwencji ogólnej, o której mowa w art. 20 ust. 9.

2. Cz´Êç równowa˝àcà subwencji ogólnej dzieli si´
mi´dzy gminy w celu uzupe∏nienia dochodów
w zwiàzku ze zmianà finansowania zadaƒ — w sposób
okreÊlony na podstawie ust. 3. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, po zasi´gni´ciu opinii reprezentacji jednostek
samorzàdu terytorialnego, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy sposób podzia∏u cz´Êci równo-
wa˝àcej subwencji ogólnej dla gmin, uwzgl´dniajàc
sytuacj´ finansowà gmin, a w szczególnoÊci kierujàc
si´ wysokoÊcià wydatków zwiàzanych z realizacjà za-
daƒ z zakresu pomocy spo∏ecznej, w tym wydatków
zwiàzanych z wyp∏atà dodatków mieszkaniowych.

Art. 22. 1. Cz´Êç wyrównawczà subwencji ogólnej
dla powiatów stanowi suma kwoty podstawowej oraz
kwoty uzupe∏niajàcej. 

2. Kwot´ podstawowà otrzymuje powiat, w którym
wskaênik dochodów podatkowych na jednego miesz-
kaƒca w powiecie, zwany dalej „wskaênikiem P”, jest
mniejszy ni˝ wskaênik dochodów podatkowych dla
wszystkich powiatów, zwany dalej „wskaênikiem Pp”.

3. Przez dochody podatkowe, o których mowa
w ust. 2, rozumie si´ ∏àczne dochody z tytu∏u: 

1) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych;

2) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od
osób prawnych.

4. Wskaênik P oblicza si´ dzielàc kwot´ dochodów
podatkowych powiatu, uzyskanych w roku poprzedza-
jàcym rok bazowy, przez liczb´ mieszkaƒców powiatu.

5. Wskaênik Pp oblicza si´ dzielàc sum´ dochodów
podatkowych wszystkich powiatów, uzyskanych w ro-
ku poprzedzajàcym rok bazowy, przez liczb´ mieszkaƒ-
ców kraju.

6. WysokoÊç nale˝nej powiatowi kwoty podstawo-
wej ustala si´ mno˝àc liczb´ stanowiàcà 88 % ró˝nicy
mi´dzy wskaênikiem Pp a wskaênikiem P przez liczb´
mieszkaƒców danego powiatu.

7. Kwot´ uzupe∏niajàcà otrzymuje powiat, w którym
wskaênik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz
stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kra-
ju, zwany dalej „wskaênikiem B”, jest wy˝szy od 1,10. 

8. WysokoÊç nale˝nej powiatowi kwoty uzupe∏nia-
jàcej oblicza si´:

1) dla powiatów, w których wskaênik B jest nie wi´k-
szy ni˝ 1,25 — mno˝àc ró˝nic´ mi´dzy wskaêni-
kiem B a liczbà 1,10 przez liczb´ stanowiàcà 10 %

wskaênika Pp i przez liczb´ mieszkaƒców tego po-
wiatu;

2) dla powiatów, w których wskaênik B jest wi´kszy
ni˝ 1,25 i nie wi´kszy ni˝ 1,40 — mno˝àc ró˝nic´
mi´dzy wskaênikiem B a liczbà 1,25 przez liczb´
stanowiàcà 25 % wskaênika Pp, powi´kszonà
o 1,50 % wskaênika Pp, i przez liczb´ mieszkaƒców
tego powiatu;

3) dla powiatów, w których wskaênik B jest wi´kszy
ni˝ 1,40 — mno˝àc ró˝nic´ mi´dzy wskaênikiem
B a liczbà 1,40 przez liczb´ stanowiàcà 40 % wskaê-
nika Pp, powi´kszonà o 5,25 % wskaênika Pp,
i przez liczb´ mieszkaƒców tego powiatu.

Art. 23. 1. Cz´Êç równowa˝àcà subwencji ogólnej
dla powiatów ustala si´ w wysokoÊci ∏àcznej kwoty
wp∏at powiatów okreÊlonych w art. 30.

2. Cz´Êç równowa˝àcà subwencji ogólnej dzieli si´
mi´dzy powiaty w celu uzupe∏nienia dochodów
w zwiàzku ze zmianà finansowania zadaƒ — w sposób
okreÊlony na podstawie ust. 3.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, po zasi´gni´ciu opinii reprezentacji jednostek
samorzàdu terytorialnego, okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób podzia∏u cz´Êci równowa˝àcej sub-
wencji ogólnej dla powiatów, uwzgl´dniajàc sytuacj´
finansowà powiatów, a w szczególnoÊci kierujàc si´
wysokoÊcià wydatków zwiàzanych z realizacjà zadaƒ
z zakresu pomocy spo∏ecznej oraz zró˝nicowaniem
sieci dróg powiatowych.

Art. 24. 1. Cz´Êç wyrównawczà subwencji ogólnej
dla województw stanowi suma kwoty podstawowej
oraz kwoty uzupe∏niajàcej. 

2. Kwot´ podstawowà otrzymuje województwo,
w którym wskaênik dochodów podatkowych na jedne-
go mieszkaƒca w województwie, zwany dalej „wskaê-
nikiem W”, jest mniejszy ni˝ wskaênik dochodów po-
datkowych dla wszystkich województw, zwany dalej
„wskaênikiem Ww”.

3. Przez dochody podatkowe, o których mowa
w ust. 2, rozumie si´ ∏àczne dochody z tytu∏u:

1) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych; 

2) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od
osób prawnych.

4. Wskaênik W oblicza si´ dzielàc kwot´ dochodów
podatkowych województwa, uzyskanych w roku po-
przedzajàcym rok bazowy, przez liczb´ mieszkaƒców
województwa.

5. Wskaênik Ww oblicza si´ dzielàc sum´ docho-
dów podatkowych wszystkich województw, uzyska-
nych w roku poprzedzajàcym rok bazowy, przez liczb´
mieszkaƒców kraju.
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6. WysokoÊç nale˝nej województwu kwoty podsta-
wowej ustala si´ mno˝àc liczb´ stanowiàcà 70 % ró˝-
nicy mi´dzy wskaênikiem Ww a wskaênikiem W przez
liczb´ mieszkaƒców województwa.

7. Kwot´ uzupe∏niajàcà otrzymuje województwo,
w którym liczba mieszkaƒców nie przekracza 3 milio-
nów. 

8. WysokoÊç kwoty uzupe∏niajàcej nale˝nej woje-
wództwu oblicza si´ mno˝àc liczb´ stanowiàcà 9 %
wskaênika Ww przez przeliczeniowà liczb´ mieszkaƒ-
ców, ustalonà dla województw o liczbie mieszkaƒ-
ców:

1) nie wi´kszej ni˝ 2 miliony — jako sum´ 2 milionów
mieszkaƒców i 50 % liczby mieszkaƒców powy˝ej
1 miliona;

2) wi´kszej ni˝ 2 miliony, ale nie wi´kszej ni˝ 2,5 mi-
liona — jako sum´ 2,5 miliona mieszkaƒców i 50 %
liczby mieszkaƒców powy˝ej 2 milionów;

3) wi´kszej ni˝ 2,5 miliona, ale nie wi´kszej ni˝ 3 mi-
liony — jako sum´ 2,75 miliona mieszkaƒców
i 50 % liczby mieszkaƒców ponad 2,5 miliona.

Art. 25. 1. Cz´Êç regionalnà subwencji ogólnej dla
województw ustala si´ w wysokoÊci ∏àcznej kwoty
wp∏at województw okreÊlonych w art. 31.

2. Kwot´ stanowiàcà 20 % cz´Êci regionalnej,
o której mowa w ust. 1, dzieli si´ mi´dzy wojewódz-
twa, w których stopa bezrobocia jest wy˝sza ni˝ 110 %
Êredniej stopy bezrobocia w kraju. 

3. WysokoÊç nale˝nej województwu kwoty, o któ-
rej mowa w ust. 2, oblicza si´ w nast´pujàcy sposób:

1) ustala si´ województwa, w których stopa bezrobo-
cia jest wy˝sza od 110 % Êredniej stopy bezrobocia
w kraju;

2) oblicza si´ — dla kraju — procentowy udzia∏
w ogólnej liczbie bezrobotnych liczby bezrobot-
nych w nast´pujàcych przedzia∏ach wiekowych:

a) przedzia∏ I — do 24 lat,

b) przedzia∏ II — 25—34 lat,

c) przedzia∏ III — 35—44 lat,

d) przedzia∏ IV — 45—54 lat,

e) przedzia∏ V — 55 i wi´cej lat

— zwanych dalej „przedzia∏ami”;

3) oblicza si´ — dla ka˝dego z województw ustalo-
nych zgodnie z pkt 1 — procentowy udzia∏ w ogól-
nej liczbie bezrobotnych w tym województwie licz-
by bezrobotnych w poszczególnych przedzia∏ach;

4) ustala si´ — dla ka˝dego z województw ustalonych
zgodnie z pkt 1 — przedzia∏y, w których procento-
wy udzia∏ liczby bezrobotnych w okreÊlonym wie-
ku w ogólnej liczbie bezrobotnych jest wi´kszy ni˝

ustalony dla kraju, odr´bnie dla ka˝dego przedzia-
∏u, udzia∏ procentowy bezrobotnych w danym
przedziale w ogólnej liczbie bezrobotnych;

5) ustala si´ — dla ka˝dego z województw ustalonych
zgodnie z pkt 1 — przeliczeniowà liczb´ bezrobot-
nych w województwie dla przedzia∏ów ustalonych
zgodnie z pkt 4:

a) dla przedzia∏u I — obliczonà jako iloczyn wskaê-
nika 1,75 i liczby bezrobotnych w tym przedzia-
le w województwie,

b) dla przedzia∏u II — obliczonà jako iloczyn wskaê-
nika 1,65 i liczby bezrobotnych w tym przedzia-
le w województwie,

c) dla przedzia∏u III — obliczonà jako iloczyn
wskaênika 1,45 i liczby bezrobotnych w tym
przedziale w województwie,

d) dla przedzia∏u IV — obliczonà jako iloczyn
wskaênika 1,25 i liczby bezrobotnych w tym
przedziale w województwie,

e) dla przedzia∏u V — równà liczbie bezrobotnych
w tym przedziale w województwie;

6) ustala si´ — dla ka˝dego z województw ustalonych
zgodnie z pkt 1 — ogólnà przeliczeniowà liczb´
bezrobotnych, stanowiàcà sum´ przeliczeniowych
liczb bezrobotnych w przedzia∏ach, ustalonych
zgodnie z pkt 4;

7) ustala si´ — dla województw ustalonych zgodnie
z pkt 1 — ∏àcznà przeliczeniowà liczb´ bezrobot-
nych, stanowiàcà sum´ ogólnych przeliczenio-
wych liczb bezrobotnych;

8) ustala si´ — dla ka˝dego z województw ustalonych
zgodnie z pkt 1 — wspó∏czynnik udzia∏u ogólnej
przeliczeniowej liczby bezrobotnych w ∏àcznej
przeliczeniowej liczbie bezrobotnych;

9) wspó∏czynnik udzia∏u obliczony dla danego woje-
wództwa mno˝y si´ przez wskaênik 0,20 i ∏àcznà
kwot´ cz´Êci regionalnej, o której mowa w ust. 1.

4. Kwot´ stanowiàcà 40 % cz´Êci regionalnej,
o której mowa w ust. 1, dzieli si´ mi´dzy wojewódz-
twa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich,
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca województwa,
jest wy˝sza od powierzchni dróg wojewódzkich w kra-
ju, w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca kraju.

5. WysokoÊç nale˝nej województwu kwoty, o któ-
rej mowa w ust. 4, oblicza si´ w nast´pujàcy sposób:

1) oblicza si´ — dla kraju — wskaênik równy ilorazo-
wi powierzchni dróg wojewódzkich i liczby miesz-
kaƒców kraju; 

2) oblicza si´ dla danego województwa wskaênik
równy ilorazowi powierzchni dróg wojewódzkich
w województwie i liczby mieszkaƒców tego woje-
wództwa;

3) ustala si´ województwa, dla których wskaênik
okreÊlony w pkt 2 jest wy˝szy od wskaênika okre-
Êlonego w pkt 1; 
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4) oblicza si´ — dla województw ustalonych zgodnie
z pkt 3 — sum´ wskaêników, o których mowa
w pkt 2;

5) wylicza si´ — dla ka˝dego z województw ustalo-
nych zgodnie z pkt 3 — wspó∏czynnik udzia∏u
wskaênika, o którym mowa w pkt 2, w sumie
wskaêników obliczonej zgodnie z pkt 4;

6) wspó∏czynnik udzia∏u obliczony dla danego woje-
wództwa mno˝y si´ przez wskaênik 0,40 i ∏àcznà
kwot´ cz´Êci regionalnej, o której mowa w ust. 1.

6. Kwot´ stanowiàcà 10 % cz´Êci regionalnej,
o której mowa w ust. 1, dzieli si´ mi´dzy wojewódz-
twa, w których PKB w województwie, w przeliczeniu
na jednego mieszkaƒca województwa, jest ni˝szy od
75 % PKB w kraju, w przeliczeniu na jednego miesz-
kaƒca kraju. 

7. WysokoÊç nale˝nej województwu kwoty, o któ-
rej mowa w ust. 6, oblicza si´ w nast´pujàcy sposób:

1) ustala si´ województwa, w których PKB w woje-
wództwie, w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca
województwa, jest ni˝szy od 75 % PKB w kraju,
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca kraju;

2) oblicza si´ — dla ka˝dego z województw ustalo-
nych zgodnie z pkt 1 — ró˝nic´ pomi´dzy 75 %
PKB w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkaƒ-
ca kraju a PKB w województwie w przeliczeniu na
jednego mieszkaƒca województwa;

3) oblicza si´ — dla województw ustalonych zgodnie
z pkt 1 — sum´ ró˝nic, o której mowa w pkt 2;

4) oblicza si´ — dla ka˝dego z województw ustalo-
nych zgodnie z pkt 1 — wspó∏czynnik udzia∏u ró˝-
nicy, o której mowa w pkt 2, w sumie ró˝nic obli-
czonej zgodnie z pkt 3;

5) wspó∏czynnik udzia∏u, obliczony dla danego woje-
wództwa mno˝y si´ przez wskaênik 0,10 i ∏àcznà
kwot´ cz´Êci regionalnej, o której mowa w ust. 1.

8. Kwot´ stanowiàcà 30 % cz´Êci regionalnej,
o której mowa w ust. 1, dzieli si´ mi´dzy województwa
w celu uzupe∏nienia dochodów w zwiàzku ze zmianà
finansowania zadaƒ — w sposób okreÊlony na podsta-
wie ust. 9.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, po zasi´gni´ciu opinii reprezentacji jednostek
samorzàdu terytorialnego, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób podzia∏u kwoty, o której mowa
w ust. 8, z uwzgl´dnieniem sytuacji finansowej woje-
wództwa, a w szczególnoÊci wydatków zwiàzanych
z realizacjà zadaƒ z zakresu regionalnych kolejowych
przewozów pasa˝erskich. 

Art. 26. 1. W bud˝ecie paƒstwa tworzy si´ rezerw´
subwencji ogólnej.

2. WysokoÊç rezerwy subwencji ogólnej, o której
mowa w ust. 1, stanowi suma:

1) kwoty ustalonej w wysokoÊci 2,0 % sumy plano-
wanych cz´Êci wyrównawczych subwencji ogól-
nej, ustalonych dla gmin, powiatów i woje-
wództw;

2) kwoty nie mniejszej ni˝ kwota rezerwy, przyj´ta na
dofinansowanie zadaƒ, o których mowa w ust. 4,
w ustawie bud˝etowej na rok bazowy, skorygowa-
nej w przypadku zmiany zakresu realizowanych
zadaƒ, z zastrze˝eniem art. 86.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przezna-
cza si´ na uzupe∏nienie dochodów jednostek samorzà-
du terytorialnego, w szczególnoÊci na zadania zwiàza-
ne z pomocà spo∏ecznà oraz na wyrównywanie ró˝nic
w dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego po
zmianie systemu finansowania zadaƒ.

4. Ârodki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przezna-
cza si´ na dofinansowanie:

1) inwestycji na drogach publicznych powiatowych
i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,
wojewódzkich i krajowych w granicach miast na
prawach powiatu, rozpocz´tych przed dniem
1 stycznia 1999 r.;

2) utrzymania rzecznych przepraw promowych
o Êrednim nat´˝eniu ruchu w skali roku powy˝ej
2000 pojazdów na dob´, wskazanych przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw transportu oraz w kwo-
cie nie mniejszej ni˝ w roku bazowym;

3) budowy, modernizacji, utrzymania, ochrony i za-
rzàdzania drogami krajowymi i wojewódzkimi
w granicach miast na prawach powiatu.

5. Rezerwà, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dysponu-
je minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych,
po zasi´gni´ciu opinii reprezentacji jednostek samo-
rzàdu terytorialnego i w∏aÊciwych ministrów.

6. Rezerwà, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dysponu-
je minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
transportu, po zasi´gni´ciu opinii reprezentacji jedno-
stek samorzàdu terytorialnego.

Art. 27. WielkoÊç cz´Êci oÊwiatowej subwencji
ogólnej dla wszystkich jednostek samorzàdu teryto-
rialnego ustala corocznie ustawa bud˝etowa.

Art. 28. 1. Kwot´ przeznaczonà na cz´Êç oÊwiato-
wà subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samo-
rzàdu terytorialnego ustala si´ w wysokoÊci ∏àcznej
kwoty cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej, nie
mniejszej ni˝ przyj´ta w ustawie bud˝etowej w roku
bazowym, skorygowanej o kwot´ innych wydatków
z tytu∏u zmiany realizowanych zadaƒ oÊwiatowych.

2. Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza si´
0,6 % na rezerw´ cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej.

3. Rezerwà cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej
dysponuje minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego
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do spraw oÊwiaty i wychowania oraz reprezentacji
jednostek samorzàdu terytorialnego.

4. Podzia∏ rezerwy cz´Êci oÊwiatowej subwencji
ogólnej nast´puje nie póêniej ni˝ do dnia 30 listopada
ka˝dego roku. Ârodki z rezerwy cz´Êci oÊwiatowej sub-
wencji ogólnej przekazuje jednostkom samorzàdu te-
rytorialnego minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych.

5. Cz´Êç oÊwiatowà subwencji ogólnej, po odlicze-
niu rezerwy, o której mowa w ust. 2, dzieli si´ mi´dzy
poszczególne jednostki samorzàdu terytorialnego,
bioràc pod uwag´ zakres realizowanych przez te jed-
nostki zadaƒ oÊwiatowych, z wy∏àczeniem zadaƒ zwià-
zanych z dowozem uczniów oraz zadaƒ zwiàzanych
z prowadzeniem przedszkoli ogólnodost´pnych i od-
dzia∏ów ogólnodost´pnych w przedszkolach z oddzia-
∏ami integracyjnymi — w sposób okreÊlony na podsta-
wie ust. 6. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób podzia∏u cz´Êci oÊwiatowej sub-
wencji ogólnej mi´dzy poszczególne jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, z uwzgl´dnieniem w szczególno-
Êci typów i rodzajów szkó∏ i placówek prowadzonych
przez te jednostki, stopni awansu zawodowego na-
uczycieli oraz liczby uczniów w tych szko∏ach i placów-
kach.

Art. 29. 1. Gminy, w których wskaênik G jest wi´k-
szy ni˝ 150 % wskaênika Gg, dokonujà wp∏at do bud˝e-
tu paƒstwa, z przeznaczeniem na cz´Êç równowa˝àcà
subwencji ogólnej dla gmin.

2. Kwot´ rocznej wp∏aty oblicza si´ mno˝àc liczb´
mieszkaƒców gminy przez kwot´ wynoszàcà:

1) 20 % nadwy˝ki wskaênika G ponad 150 % wskaêni-
ka Gg — dla gmin, w których wskaênik G jest nie
wi´kszy ni˝ 200 % wskaênika Gg;

2) 10 % wskaênika Gg, powi´kszonà o 25 % nadwy˝-
ki wskaênika G ponad 200 % wskaênika Gg — dla
gmin, w których wskaênik G jest wi´kszy ni˝ 200 %
i nie wi´kszy ni˝ 300 % wskaênika Gg;

3) 35 % wskaênika Gg, powi´kszonà o 30 % nadwy˝-
ki wskaênika G ponad 300 % wskaênika Gg — dla
gmin, w których wskaênik G jest wi´kszy ni˝ 300 %
wskaênika Gg.

Art. 30. 1. Powiaty, w których wskaênik P jest wi´k-
szy ni˝ 110 % wskaênika Pp, dokonujà wp∏at do bud˝e-
tu paƒstwa, z przeznaczeniem na cz´Êç równowa˝àcà
subwencji ogólnej dla powiatów.

2. Kwot´ rocznej wp∏aty oblicza si´ mno˝àc liczb´
mieszkaƒców powiatu przez kwot´ wynoszàcà:

1) 80 % nadwy˝ki wskaênika P ponad 110 % wskaêni-
ka Pp — dla powiatów, w których wskaênik P jest
nie wi´kszy ni˝ 120 % wskaênika Pp;

2) 8 % wskaênika Pp, powi´kszonà o 95 % nadwy˝ki
wskaênika P ponad 120 % wskaênika Pp — dla po-
wiatów, w których wskaênik P jest wi´kszy ni˝
120 % i nie wi´kszy ni˝ 125 % wskaênika Pp;

3) 12,75 % wskaênika Pp, powi´kszonà o 98 % nad-
wy˝ki wskaênika P ponad 125 % wskaênika Pp —
dla powiatów, w których wskaênik P jest wi´kszy
ni˝ 125 % wskaênika Pp.

Art. 31. 1. Województwa, w których wskaênik
W jest wi´kszy od 110 % wskaênika Ww, dokonujà
wp∏at do bud˝etu paƒstwa, z przeznaczeniem na cz´Êç
regionalnà subwencji ogólnej dla województw.

2. Kwot´ rocznej wp∏aty oblicza si´ mno˝àc liczb´
mieszkaƒców województwa przez kwot´ wynoszàcà:

1) 80 % nadwy˝ki wskaênika W ponad 110 % wskaê-
nika Ww — dla województw, w których wskaênik
W jest nie wi´kszy ni˝ 170 % wskaênika Ww;

2) 48 % wskaênika Ww, powi´kszonà o 95 % nadwy˝-
ki wskaênika W ponad 170 % wskaênika Ww — dla
województw, w których wskaênik W jest wi´kszy
ni˝ 170 % wskaênika Ww.

Art. 32. 1. Podstaw´ do wyliczenia wskaêników G,
Gg, P, Pp, W i Ww stanowià dochody wykazane, za rok
poprzedzajàcy rok bazowy, w sprawozdaniach jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, których obowiàzek
sporzàdzania wynika z odr´bnych przepisów,
z uwzgl´dnieniem korekt, z∏o˝onych do w∏aÊciwych
regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia
30 czerwca roku bazowego.

2. Dla ustalenia cz´Êci wyrównawczej subwencji
ogólnej i wp∏at przyjmuje si´ dochody, które jednost-
ka samorzàdu terytorialnego mo˝e uzyskaç z podatku
rolnego, stosujàc do ich obliczenia Êrednià cen´ sku-
pu ˝yta, a z podatku leÊnego — Êrednià cen´ sprzeda-
˝y drewna, og∏oszone przez Prezesa G∏ównego Urz´-
du Statystycznego, a w przypadku innych podatków,
stosujàc do ich obliczenia górne granice stawek po-
datków obowiàzujàce w danym roku, bez zwolnieƒ,
odroczeƒ, umorzeƒ oraz zaniechaƒ poboru takich po-
datków.

3. Skutki finansowe wynikajàce z uchwa∏ organów
jednostek samorzàdu terytorialnego, okreÊlajàcych
ni˝sze stawki podatków, z wy∏àczeniem podatku od
Êrodków transportowych, ni˝ stawki, o których mowa
w ust. 2, oraz skutki finansowe decyzji wydanych przez
organy podatkowe nie stanowià podstawy do zwi´k-
szenia cz´Êci wyrównawczej subwencji ogólnej lub
zmniejszenia wp∏at.

Rozdzia∏ 5

Zasady i tryb przekazywania cz´Êci subwencji 
ogólnej

Art. 33. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych informuje w∏aÊciwe jednostki samorzàdu
terytorialnego o:
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1) rocznych planowanych kwotach cz´Êci subwencji
ogólnej i planowanych wp∏atach, przyj´tych
w projekcie ustawy bud˝etowej, oraz o planowa-
nej kwocie dochodów z tytu∏u udzia∏u we wp∏y-
wach z podatku dochodowego od osób fizycznych
— w terminie do dnia 15 paêdziernika roku bazo-
wego;

2) rocznych kwotach cz´Êci subwencji ogólnej, wyni-
kajàcych z ustawy bud˝etowej, oraz o rocznych
wp∏atach, wynikajàcych z ustawy bud˝etowej —
w terminie 14 dni od dnia og∏oszenia ustawy bu-
d˝etowej;

3) zmianach kwot cz´Êci subwencji ogólnej w wyniku
podzia∏u rezerwy tej cz´Êci subwencji.

2. Je˝eli roczne kwoty cz´Êci subwencji ogólnej dla
poszczególnych jednostek samorzàdu terytorialnego,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, zosta∏y ustalone w in-
nej wysokoÊci ni˝ kwoty, o których mowa w ust. 1
pkt 1 — minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych dokonuje rozliczenia Êrodków nale˝nych
i przekazanych:

1) w przypadku, gdy raty przekazane sà mniejsze od
rat nale˝nych — zwi´kszajàc kolejnà rat´ o kwot´
stanowiàcà ró˝nic´ mi´dzy kwotà nale˝nà za dany
okres, ustalonà na podstawie kwot, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2, a kwotà faktycznie przekazanà,
wyliczonà w oparciu o kwoty, o których mowa
w ust. 1 pkt 1;

2) w przypadku, gdy raty przekazane sà wi´ksze od
rat nale˝nych — zmniejszajàc kolejnà rat´ o kwot´
stanowiàcà ró˝nic´ mi´dzy kwotà faktycznie prze-
kazanà, wyliczonà w oparciu o kwoty, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, a kwotà nale˝nà za dany
okres, ustalonà na podstawie kwot, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2, a je˝eli ró˝nica jest wy˝sza od
jednej raty, ustalonej na podstawie kwot, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2 — wstrzymujàc przeka-
zywanie rat a˝ do zlikwidowania powsta∏ej nad-
p∏aty. 

3. Pozosta∏e po dokonaniu rozliczenia zgodnie
z ust. 2 raty cz´Êci subwencji ogólnej wynoszà 1/12
kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a raty cz´Êci
oÊwiatowej subwencji ogólnej — 1/13 (2/13 za marzec)
kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Je˝eli roczne kwoty wp∏at jednostek samorzàdu
terytorialnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zosta∏y
ustalone w innej wysokoÊci ni˝ kwoty, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1 — jednostka samorzàdu terytorialne-
go dokonuje rozliczenia Êrodków nale˝nych i przeka-
zanych:

1) w przypadku, gdy raty przekazane sà mniejsze od
rat nale˝nych — zwi´kszajàc kolejnà rat´ o kwot´
stanowiàcà ró˝nic´ mi´dzy kwotà nale˝nà za dany
okres, ustalonà na podstawie kwot, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2, a kwotà faktycznie przekazanà,
wyliczonà w oparciu o kwoty, o których mowa
w ust. 1 pkt 1;

2) w przypadku, gdy raty przekazane sà wi´ksze od
nale˝nych — zmniejszajàc kolejnà rat´ o kwot´ sta-
nowiàcà ró˝nic´ mi´dzy kwotà faktycznie przekaza-
nà, wyliczonà w oparciu o kwoty, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, a kwotà nale˝nà za dany okres usta-
lonà na podstawie kwot, o których mowa w ust. 1
pkt 2, a je˝eli ró˝nica jest wy˝sza od jednej raty,
ustalonej na podstawie kwot, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 — wstrzymujàc przekazywanie rat a˝
do zlikwidowania powsta∏ej nadp∏aty.

5. Pozosta∏e po dokonaniu rozliczenia zgodnie
z ust. 4 raty wp∏at wynoszà 1/12 kwoty, o której mowa
w ust. 1 pkt 2.

Art. 34. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych przekazuje w∏aÊciwym jednostkom samo-
rzàdu terytorialnego:

1) cz´Êç oÊwiatowà subwencji ogólnej, w dwunastu
ratach miesi´cznych — w terminie do 25 dnia mie-
siàca poprzedzajàcego miesiàc wyp∏aty wynagro-
dzeƒ, z tym ˝e rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej
kwoty cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej;

2) cz´Êç wyrównawczà subwencji ogólnej, w dwuna-
stu ratach miesi´cznych — w terminie do 15 dnia
ka˝dego miesiàca;

3) cz´Êç równowa˝àcà i regionalnà subwencji ogól-
nej, w dwunastu ratach miesi´cznych — w termi-
nie do 25 dnia ka˝dego miesiàca.

2. Jednostkom samorzàdu terytorialnego przys∏u-
gujà odsetki ustalone jak dla zaleg∏oÊci podatkowych
od kwoty subwencji nieprzekazanej w terminach okre-
Êlonych w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.

3. W przypadku zmiany banku prowadzàcego ob-
s∏ug´ bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego lub
zmiany numeru rachunku bankowego do obs∏ugi bu-
d˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego, jednostka
samorzàdu terytorialnego jest zobowiàzana do prze-
kazania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamkni´-
cia rachunku funkcjonujàcego przed zmianà, informa-
cji o nowym rachunku bankowym.

4. Je˝eli jednostka samorzàdu terytorialnego nie
dope∏ni obowiàzku, o którym mowa w ust. 3, i mini-
ster w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych przy
przekazywaniu Êrodków z tytu∏ów, o których mowa
w ust. 1, nie dotrzyma terminów okreÊlonych w tym
przepisie — jednostce samorzàdu terytorialnego nie
przys∏ugujà odsetki, o których mowa w ust. 2.

5. Dodatkowe op∏aty zwiàzane z niedope∏nieniem
przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego obowiàzku,
o którym mowa w ust. 3, pobierane przez bank prowa-
dzàcy obs∏ug´ bud˝etu paƒstwa obcià˝ajà jednostk´
samorzàdu terytorialnego, która niezw∏ocznie, bez we-
zwania, dokonuje zwrotu tych op∏at. 

Art. 35. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego do-
konujà wp∏at okreÊlonych w art. 29—31 na rachunek
bud˝etu paƒstwa w dwunastu równych ratach w ter-
minie do 15 dnia ka˝dego miesiàca, z zastrze˝eniem
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art. 91. Od kwot niewp∏aconych w tym terminie nali-
cza si´ odsetki ustalone jak dla zaleg∏oÊci podatko-
wych. 

2. Je˝eli jednostka samorzàdu terytorialnego, mi-
mo cià˝àcego na niej obowiàzku, nie dokona∏a w ter-
minie — w ca∏oÊci lub w cz´Êci — wp∏at okreÊlonych
w art. 29—31, minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych wydaje decyzj´, w której okreÊla wyso-
koÊç zobowiàzania z tytu∏u wp∏at wraz z odsetkami
ustalonymi jak dla zaleg∏oÊci podatkowych. 

3. Do wp∏at okreÊlonych w art. 29—31 stosuje si´
przepisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Do wp∏at okreÊlonych w art. 29—31 nie stosuje
si´ przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa dotyczàcych odraczania terminu
p∏atnoÊci podatku lub zap∏aty zaleg∏oÊci podatkowej,
rozk∏adania na raty podatku lub zap∏aty zaleg∏oÊci po-
datkowej, a tak˝e umarzania zaleg∏oÊci podatkowej
oraz odsetek za zw∏ok´.

5. Do egzekucji wp∏at okreÊlonych w art. 29—31
stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.

Art. 36. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e jednostka
samorzàdu terytorialnego otrzyma∏a cz´Êç wyrów-
nawczà, równowa˝àcà lub regionalnà subwencji ogól-
nej, w kwocie wy˝szej od nale˝nej lub dokona∏a wp∏at
okreÊlonych w art. 29—31, w kwocie ni˝szej od nale˝-
nej, minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze decyzji:

1) zmniejsza o odpowiednie kwoty lub wstrzymuje
kolejne raty tej cz´Êci subwencji ogólnej oraz zo-
bowiàzuje do zap∏aty odsetek ustalonych jak dla
zaleg∏oÊci podatkowych od nienale˝nie otrzyma-
nych kwot — w zakresie subwencji na rok bud˝e-
towy; 

2) zobowiàzuje do zwrotu nienale˝nej kwoty cz´Êci
subwencji ogólnej wraz z odsetkami ustalonymi
jak dla zaleg∏oÊci podatkowych, chyba ˝e jednost-
ka ta dokona∏a wczeÊniej zwrotu nienale˝nie otrzy-
manych kwot wraz z odsetkami ustalonymi jak dla
zaleg∏oÊci podatkowych — w zakresie subwencji
za lata poprzedzajàce rok bud˝etowy;

3) zwi´ksza kwot´ wp∏at od jednostki samorzàdu te-
rytorialnego oraz zobowiàzuje do zap∏aty nale˝nej
kwoty wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zale-
g∏oÊci podatkowych.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega
natychmiastowemu wykonaniu. 

3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1, minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych zawiadamia
w∏aÊciwà regionalnà izb´ obrachunkowà o zmniejsze-
niu kwoty cz´Êci subwencji ogólnej dla jednostki sa-

morzàdu terytorialnego lub zwi´kszeniu kwoty jej
wp∏at.

4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uzy-
skane nienale˝nie przez jednostk´ samorzàdu teryto-
rialnego: 

1) ustalone za rok bud˝etowy — podlegajà zwrotowi
do bud˝etu paƒstwa i zwi´kszajà rezerw´ subwen-
cji ogólnej w zakresie kwoty, o której mowa
w art. 26 ust. 2 pkt 1;

2) za lata poprzedzajàce rok bud˝etowy — podlegajà
zwrotowi do bud˝etu paƒstwa i stanowià wydatek
bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego.

5. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, podlega-
jà wp∏acie do bud˝etu paƒstwa.

6. Odsetki od kwot, o których mowa w ust. 1, jed-
nostka samorzàdu terytorialnego nalicza:

1) od dnia nast´pnego po dniu, w którym obcià˝ono
rachunek bankowy bud˝etu paƒstwa na podsta-
wie polecenia przelewu z tytu∏u ka˝dej kolejnej za-
wy˝onej raty odpowiedniej cz´Êci subwencji 
ogólnej, a w przypadku wp∏at okreÊlonych 
w art. 29—31 — od dnia nast´pnego po dniu,
w którym wp∏ata powinna byç dokonana w prawi-
d∏owej wysokoÊci;

2) do dnia:

a) zwrotu na rachunek bud˝etu paƒstwa nienale˝-
nej kwoty lub

b) potràcenia nienale˝nej kwoty, lub

c) obcià˝enia rachunku gminy na podstawie pole-
cenia przelewu z tytu∏u wp∏aty.

7. Je˝eli jednostka samorzàdu terytorialnego,
z przyczyn od siebie niezale˝nych, otrzyma∏a cz´Êç wy-
równawczà, równowa˝àcà lub regionalnà subwencji
ogólnej, w kwocie wy˝szej od nale˝nej lub dokona∏a
wp∏at okreÊlonych w art. 29—31, w kwocie ni˝szej od
nale˝nej, nie nalicza si´ odsetek, o których mowa
w ust. 1.

8. Decyzja o zwrocie nienale˝nej kwoty cz´Êci sub-
wencji ogólnej nie mo˝e byç wydana po up∏ywie 5 lat,
liczàc od koƒca roku bud˝etowego, za który sporzà-
dzono sprawozdanie z wykonania bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego, zawierajàce dane stano-
wiàce podstaw´ do wyliczenia subwencji.

9. Decyzja zwi´kszajàca kwot´ wp∏at od jednostki
samorzàdu terytorialnego nie mo˝e byç wydana po
up∏ywie 5 lat, liczàc od koƒca roku bud˝etowego, za
który sporzàdzono sprawozdanie z wykonania bud˝e-
tu jednostki samorzàdu terytorialnego, zawierajàce
dane stanowiàce podstaw´ do wyliczenia wp∏at.

10. W przypadku stwierdzenia, ˝e jednostka sa-
morzàdu terytorialnego otrzyma∏a cz´Êç wyrównaw-
czà, równowa˝àcà lub regionalnà subwencji ogólnej,
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w kwocie ni˝szej od nale˝nej lub dokona∏a wp∏at
okreÊlonych art. 29—31, w kwocie wy˝szej od nale˝-
nej — jednostce tej nie przys∏uguje zwi´kszenie od-
powiedniej cz´Êci subwencji ogólnej lub zmniejsze-
nie wp∏at. 

Art. 37. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e jednostka
samorzàdu terytorialnego otrzyma∏a cz´Êç oÊwiatowà
subwencji ogólnej, w kwocie wy˝szej od nale˝nej, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych,
w drodze decyzji:

1) zmniejsza o odpowiednie kwoty lub wstrzymuje
kolejne raty tej cz´Êci subwencji — w zakresie sub-
wencji za rok bud˝etowy;

2) zobowiàzuje do zwrotu nienale˝nej kwoty tej cz´-
Êci subwencji, chyba ˝e jednostka ta dokona∏a
wczeÊniej zwrotu nienale˝nie otrzymanych kwot
— w zakresie subwencji za lata poprzedzajàce rok
bud˝etowy. 

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1, minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych zawiadamia
w∏aÊciwà regionalnà izb´ obrachunkowà o zmniejsze-
niu kwoty cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej dla
jednostki samorzàdu terytorialnego.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, uzyskane nie-
nale˝nie przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego: 

1) ustalone na rok bud˝etowy — podlegajà zwrotowi
do bud˝etu paƒstwa i zwi´kszajà kwot´ rezerwy,
o której mowa w art. 28 ust. 2;

2) za lata poprzedzajàce rok bud˝etowy — podlegajà
zwrotowi do bud˝etu paƒstwa i stanowià wydatek
bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego.

4. Je˝eli w sprawozdaniu, którego obowiàzek spo-
rzàdzenia wynika z odr´bnych przepisów, zosta∏y po-
dane nieprawdziwe dane i jednostka samorzàdu tery-
torialnego otrzyma∏a cz´Êç oÊwiatowà subwencji
ogólnej w kwocie ni˝szej od nale˝nej — jednostce tej
nie przys∏uguje zwi´kszenie cz´Êci oÊwiatowej sub-
wencji ogólnej.

5. Przepis art. 36 ust. 8 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 38. 1. O ile przepisy ustawy nie stanowià ina-
czej, do nienale˝nie otrzymanych przez jednostki sa-
morzàdu terytorialnego kwot cz´Êci wyrównawczej,
równowa˝àcej i regionalnej subwencji ogólnej stosuje
si´ przepisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa, z wy∏àczeniem przepisu
art. 57 tej ustawy.

2. Do kompetencji ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych nale˝y wydawanie decyzji
w sprawach rozk∏adania na raty, odraczania terminu
p∏atnoÊci i umarzania — w ca∏oÊci lub w cz´Êci — pod-
legajàcej zwrotowi nienale˝nej subwencji ogólnej oraz
odsetek.

Rozdzia∏ 6

Zasady i tryb ustalania kwot cz´Êci subwencji 
ogólnej, udzia∏ów we wp∏ywach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych i wp∏at dla 
nowych jednostek samorzàdu terytorialnego

Art. 39. 1. Cz´Êci subwencji ogólnej dla nowych
jednostek samorzàdu terytorialnego i wp∏aty od no-
wych jednostek samorzàdu terytorialnego oblicza si´
w nast´pujàcy sposób:

1) kwoty cz´Êci wyrównawczej, równowa˝àcej i re-
gionalnej subwencji ogólnej i kwoty wp∏at, obli-
czone na rok bud˝etowy dla wszystkich, istniejà-
cych w roku poprzedzajàcym rok bazowy, jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, le˝àcych na obsza-
rze dzielonych jednostek samorzàdu terytorialne-
go, dzieli si´ mi´dzy nowe jednostki samorzàdu
terytorialnego proporcjonalnie do liczby ich
mieszkaƒców, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia
roku poprzedzajàcego rok bazowy, z uwzgl´dnie-
niem zmian w podziale administracyjnym kraju
wprowadzonych po dniu 31 grudnia roku poprze-
dzajàcego rok bazowy;

2) kwoty cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej, obli-
czone na rok bud˝etowy dla wszystkich, istniejà-
cych w roku poprzedzajàcym rok bazowy, jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, le˝àcych na obsza-
rze dzielonych jednostek samorzàdu terytorialne-
go, oblicza si´ dzielàc kwoty tej cz´Êci subwencji,
obliczonej zgodnie z art. 28, mi´dzy nowe jednost-
ki samorzàdu terytorialnego, proporcjonalnie do
zakresu zadaƒ oÊwiatowych.

2. Udzia∏ we wp∏ywach z podatku dochodowego
od osób fizycznych, zaplanowany na rok bud˝etowy
dla wszystkich, istniejàcych w roku poprzedzajàcym
rok bazowy, jednostek samorzàdu terytorialnego, le˝à-
cych na obszarze dzielonych jednostek samorzàdu te-
rytorialnego, dzieli si´ mi´dzy nowe jednostki samo-
rzàdu terytorialnego proporcjonalnie do liczby ich
mieszkaƒców, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku
poprzedzajàcego rok bazowy, z uwzgl´dnieniem
zmian w podziale administracyjnym kraju wprowa-
dzonych po dniu 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok
bazowy.

3. W przypadku po∏àczenia jednostek samorzàdu
terytorialnego, kwoty cz´Êci subwencji ogólnej i wp∏at
oraz udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego
od osób fizycznych dla nowej jednostki samorzàdu te-
rytorialnego ustala si´ jako sumy tych kwot ustalo-
nych dla ∏àczonych jednostek samorzàdu terytorialne-
go.

Art. 40. 1. Nowe jednostki samorzàdu terytorialne-
go, w terminie jednego miesiàca od dnia podj´cia de-
cyzji o podziale, w drodze uchwa∏ podj´tych przez or-
gany stanowiàce wszystkich zainteresowanych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, mogà uzgodniç inny,
ni˝ okreÊlony w art. 39, sposób podzia∏u ostatecznych
kwot cz´Êci subwencji ogólnej, wp∏at oraz planowane-
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go udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych.

2. Ustalenie nowego podzia∏u cz´Êci subwencji
ogólnej, wp∏at oraz udzia∏u we wp∏ywach z podatku
dochodowego od osób fizycznych nast´puje w termi-
nie jednego miesiàca od dnia otrzymania przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych
uchwa∏, o których mowa w ust. 1.

Art. 41. 1. Dla gminy powsta∏ej w wyniku po∏àcze-
nia dwóch lub wi´cej gmin, w drodze zgodnych
uchwa∏, wskaênik udzia∏u we wp∏ywach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych, okreÊlony w art. 4
ust. 2, w okresie 5 lat, poczàwszy od dnia 1 stycznia
roku nast´pujàcego po roku, w którym podj´to decy-
zj´ o po∏àczeniu, jest zwi´kszony o pi´ç punktów pro-
centowych.

2. Dla powiatu powsta∏ego w wyniku po∏àczenia
dwóch lub wi´cej powiatów, w drodze zgodnych
uchwa∏, wskaênik udzia∏u we wp∏ywach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych, okreÊlony w art. 5
ust. 2, w okresie 5 lat, poczàwszy od dnia 1 stycznia
roku nast´pujàcego po roku, w którym podj´to decy-
zj´ o po∏àczeniu, jest zwi´kszony o pi´ç punktów pro-
centowych.

3. Dochody z tytu∏u zwi´kszonych udzia∏ów, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza si´ do dochodów
podatkowych w rozumieniu niniejszej ustawy.

Rozdzia∏ 7

Dotacje dla jednostek samorzàdu terytorialnego

Art. 42. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego
mogà otrzymywaç dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa
na dofinansowanie zadaƒ w∏asnych obj´tych kontrak-
tem wojewódzkim.

2. Oprócz dotacji, o których mowa w ust. 1, jed-
nostki samorzàdu terytorialnego mogà otrzymywaç
dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa na dofinansowanie
zadaƒ w∏asnych:

1) o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 12 maja
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalne-
go (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z póên. zm.7));

2) z zakresu zadaƒ inwestycyjnych szkó∏ i placówek
oÊwiatowych;

3) zwiàzanych z inicjatywami wspierania edukacji na
obszarach wiejskich, w tym na stypendia i pomoc
materialnà dla m∏odzie˝y wiejskiej;

4) zwiàzanych z wdra˝aniem reformy systemu oÊwia-
ty, wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz za-
pewnianiem kszta∏cenia praktycznego;

5) realizowanych w celu zagospodarowania nieru-
chomoÊci Skarbu Paƒstwa przej´tych od wojsk Fe-
deracji Rosyjskiej i przekazanych jednostce samo-
rzàdu terytorialnego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodaro-
waniu nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa przej´tych
od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79,
poz. 363, z póên. zm.8));

6) o których mowa w odr´bnych przepisach — na za-
sadach w nich okreÊlonych.

3. Dotacje z bud˝etu paƒstwa na dofinansowanie
zadaƒ, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w art. 29
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego, mogà byç udzielane
do wysokoÊci 50 % planowanych wydatków jednostki
samorzàdu terytorialnego na realizacj´ danego zada-
nia, o ile odr´bne przepisy nie stanowià inaczej.

4. Jednostka samorzàdu terytorialnego, która
otrzyma∏a dotacj´ okreÊlonà w ust. 3, a która nie prze-
znaczy w danym roku bud˝etowym na realizacj´ zada-
nia obj´tego dofinansowaniem Êrodków w∏asnych
w wysokoÊci co najmniej 50 % planowanych wydat-
ków na jego realizacj´, jest obowiàzana zwróciç kwo-
t´ dotacji w wysokoÊci ustalonej jako ró˝nica pomi´-
dzy kwotà otrzymanej dotacji a wysokoÊcià wydatków
poniesionych ze Êrodków w∏asnych.

5. Nadmiernie pobrana dotacja z bud˝etu paƒstwa,
o której mowa w ust. 4, podlega zwrotowi do bud˝etu
paƒstwa na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.9)).

6. Podzia∏u Êrodków, o których mowa w ust. 2
pkt 3, na poszczególne jednostki samorzàdu teryto-
rialnego dokonuje, w porozumieniu z wojewodami,
minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania.

Art. 43. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego
mogà otrzymywaç dotacje na zadania obj´te mecena-
tem paƒstwa w dziedzinie kultury, w szczególnoÊci na
dofinansowanie programów realizowanych przez in-
stytucje filmowe i instytucje kultury, przej´te przez
jednostki samorzàdu terytorialnego w dniu 1 stycznia
1999 r. 

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres zadaƒ obj´tych mecenatem paƒstwa
w dziedzinie kultury, wykonywanych przez instytucje
filmowe i instytucje kultury, których organizatorem
jest jednostka samorzàdu terytorialnego, w tym zadaƒ
obj´tych programami realizowanymi przez instytucje
filmowe i instytucje kultury, które zosta∏y przej´te
przez jednostki samorzàdu terytorialnego w dniu
1 stycznia 1999 r., a tak˝e sposób i tryb udzielania do-
tacji na te zadania. 
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3. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 2, Rada Ministrów uwzgl´dnia w szczególnoÊci
znaczenie zadaƒ lub programów dla realizowanej po-
lityki kulturalnej paƒstwa, charakter zadaƒ obj´tych
mecenatem paƒstwa i zadaƒ realizowanych w ramach
programów oraz sytuacj´ finansowà jednostki samo-
rzàdu terytorialnego i instytucji kultury oraz instytucji
filmowej.

Art. 44. Ârodki, o których mowa w art. 3 ust. 3
pkt 1 i 2, sà przekazywane zgodnie z procedurami za-
wartymi w umowie mi´dzynarodowej lub w umowie
z przekazujàcym Êrodki albo z innymi procedurami
obowiàzujàcymi przy ich wykorzystaniu.

Art. 45. Jednostka samorzàdu terytorialnego reali-
zujàca zadania z zakresu administracji rzàdowej, na
mocy porozumieƒ zawartych z organami administracji
rzàdowej, otrzymuje od tych organów dotacje celowe
w kwocie wynikajàcej z zawartego porozumienia.

Art. 46. Jednostka samorzàdu terytorialnego reali-
zujàca zadania z zakresu dzia∏ania innych jednostek
samorzàdu terytorialnego, na mocy porozumieƒ za-
wartych z tymi jednostkami, otrzymuje od tych jedno-
stek dotacje celowe w kwocie wynikajàcej z zawartego
porozumienia, o ile odr´bne przepisy nie stanowià
inaczej.

Art. 47. 1. Jednostka samorzàdu terytorialnego
mo˝e udzielaç dotacji innym jednostkom samorzàdu
terytorialnego na dofinansowanie realizowanych
przez nie zadaƒ.

2. WysokoÊç dofinansowania okreÊla, w drodze
uchwa∏y, organ stanowiàcy tej jednostki samorzàdu
terytorialnego, która udziela dotacji.

Art. 48. Szczegó∏owe zasady i terminy przekazywa-
nia dotacji na realizacj´ przez jednostk´ samorzàdu te-
rytorialnego zadaƒ na mocy porozumieƒ, o których
mowa w art. 45 i 46, okreÊlajà te porozumienia.

Art. 49. 1. Jednostka samorzàdu terytorialnego
wykonujàca zadania zlecone z zakresu administracji
rzàdowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzy-
muje z bud˝etu paƒstwa dotacje celowe w wysokoÊci
zapewniajàcej realizacj´ tych zadaƒ.

2. Na realizacj´ zadaƒ wykonywanych przez stra˝e
i inspekcje, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym, powiat otrzy-
muje dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci
zapewniajàcej ich realizacj´ przez te stra˝e i inspekcje.

3. Kwoty dotacji celowych, o których mowa
w ust. 1, ustala si´ zgodnie z zasadami przyj´tymi
w bud˝ecie paƒstwa do okreÊlania wydatków podob-
nego rodzaju.

4. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, sà
przekazywane przez wojewodów, o ile odr´bne przepi-
sy nie stanowià inaczej, na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.

5. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, po-
winny byç przekazywane w sposób umo˝liwiajàcy pe∏-
ne i terminowe wykonanie zlecanych zadaƒ.

6. W przypadku niedotrzymania warunku okreÊlo-
nego w ust. 5, jednostce samorzàdu terytorialnego
przys∏uguje prawo dochodzenia nale˝nego Êwiadcze-
nia wraz z odsetkami w wysokoÊci ustalonej jak dla za-
leg∏oÊci podatkowych, w post´powaniu sàdowym.

Art. 50. Podzia∏u dotacji celowych, o których mo-
wa w art. 49 ust. 1, na poszczególne jednostki samo-
rzàdu terytorialnego dla gmin i powiatów dokonuje
wojewoda, o ile odr´bne przepisy nie stanowià ina-
czej.

Art. 51. Z bud˝etu paƒstwa mogà byç udzielane
w∏aÊciwym jednostkom samorzàdu terytorialnego do-
tacje celowe na realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z usuwa-
niem bezpoÊrednich zagro˝eƒ dla bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego oraz z usuwaniem skutków po-
wodzi i osuwisk ziemnych oraz usuwaniem skutków
innych kl´sk ˝ywio∏owych.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 52. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
i Nr 137, poz. 1304) w art. 53 uchyla si´ ust. 2a.

Art. 53. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póên.
zm.10)) w art. 70a uchyla si´ ust. 2.

Art. 54. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o po-
mocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2a w ust. 1 po pkt 12 dodaje si´
pkt 12a w brzmieniu:

„12a) Êrednim miesi´cznym koszcie utrzymania
w domu pomocy spo∏ecznej lub placówce
opiekuƒczo-wychowawczej — oznacza to
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kwot´ rocznych wydatków na dzia∏alnoÊç
domu lub placówki opiekuƒczo-wychowaw-
czej wynikajàcà z utrzymania mieszkaƒców
lub dzieci, z roku poprzedniego, bez wydat-
ków inwestycyjnych, powi´kszonà o pro-
gnozowany Êrednioroczny wskaênik cen to-
warów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em,
przyj´ty w ustawie bud˝etowej na dany rok
kalendarzowy, podzielonà przez liczb´
miejsc w domu lub placówce i przez dwana-
Êcie,”; 

2) w art. 10 w ust. 2:

a) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) kierowanie do domu pomocy spo∏ecznej
odpowiedniego typu i ponoszenie op∏at za
pobyt mieszkaƒca gminy umieszczonego
w tym domu, wed∏ug zasad okreÊlonych
w art. 35,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zapewnienie Êrodków na wynagrodzenia
dla pracowników i warunków realizacji za-
daƒ wymienionych w pkt 1—5a i w ust. 1.”;

3) w art. 10a:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów
pomocy spo∏ecznej o zasi´gu ponadgmin-
nym oraz umieszczanie w nich skierowa-
nych osób,”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie mieszkaƒ chronionych dla
osób z terenu wi´cej ni˝ jednej gminy oraz
powiatowych oÊrodków wsparcia, w tym
domów dla matek z ma∏oletnimi dzieçmi
i kobiet w cià˝y, z wy∏àczeniem Êrodowi-
skowych domów samopomocy i oÊrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi,”,

c) po pkt 11b dodaje si´ pkt 11c w brzmieniu:

„11c) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci
z terenu powiatu, umieszczonych w pla-
cówkach opiekuƒczo-wychowawczych
i w rodzinach zast´pczych, równie˝ na te-
renie innego powiatu,”,

d) w pkt 13 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:

„14) utworzenie i utrzymywanie powiatowego
centrum pomocy rodzinie, w tym zapew-
nienie Êrodków na wynagrodzenia pracow-
ników realizujàcych zadania okreÊlone
w pkt 1—13.”;

4) w art. 11a:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) w ust. 1 uchyla si´ pkt 7,

c) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ârodki na realizacj´ zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, zapewnia bud˝et paƒstwa.”;

5) w art. 11b w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie regionalnych jednostek organi-
zacyjnych pomocy spo∏ecznej o charakterze
specjalistycznym, które ze wzgl´du na rodzaj
i zakres Êwiadczonych us∏ug nie mogà byç
prowadzone przez powiaty oraz umieszczanie
w nich skierowanych osób.”;

6) w art. 12:

a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nadzór nad dzia∏alnoÊcià samorzàdu
gminnego, powiatowego i województwa
realizujàcego zadania przy pomocy jed-
nostek organizacyjnych pomocy spo∏ecz-
nej oraz podmiotów niepublicznych wy-
konujàcych zadania zlecone przez organy
administracji samorzàdowej w zakresie
zgodnoÊci:

a) dzia∏aƒ i us∏ug ze standardami, o któ-
rych mowa w art. 20 ust. 7 pkt 2
i art. 33k ust. 9 pkt 2, oraz z wymoga-
mi, o których mowa w art. 20 ust. 7
pkt 1, art. 33g ust. 7 pkt 2—4,
art. 33k ust. 9 pkt 1, art. 33∏ ust. 7 i 8, 

b) opieki i wychowania ze standardami,
o których mowa w art. 33k ust. 9 pkt 3,

c) zatrudniania pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy spo∏ecznej
z kwalifikacjami, o których mowa
w art. 18 ust. 5, art. 33k ust. 9 pkt 3,
art. 33∏ ust. 7, art. 49 ust. 1
i art. 51a ust. 1,”,

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) kontrola, w zakresie okreÊlonym w pkt 3,
podmiotów niepublicznych realizujà-
cych zadania zlecone przez organy ad-
ministracji rzàdowej,”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) akceptacja programów naprawczych
w jednostkach organizacyjnych pomocy
spo∏ecznej oraz ocena stopnia ich realiza-
cji,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, kwalifikacje pracowników, którzy z upo-
wa˝nienia wojewody mogà wykonywaç za-
dania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 
i 4—7, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapew-
nienia odpowiedniego poziomu wykonania
tych zadaƒ.”;
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7) w art. 20 w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) standard obowiàzujàcych podstawowych
us∏ug Êwiadczonych przez domy pomocy spo-
∏ecznej,”;

8) w art. 33g:

a) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania rodziny zast´pczej udziela pomocy
pieni´˝nej na cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzy-
mania ka˝dego umieszczonego w tej rodzinie
dziecka, uwzgl´dniajàc jego:”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Przepisów art. 33n ust. 5b i 5c nie stosuje
si´ do rodzin zast´pczych, które otrzymy-
wa∏y pomoc pieni´˝nà przed dniem
1 stycznia 2004 r.”;

9) w art. 33j ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rodzice, których dzieci przebywajà w rodzi-
nach zast´pczych, sà obowiàzani do ponosze-
nia odp∏atnoÊci z tego tytu∏u. Starosta w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
dziecka przed umieszczeniem w rodzinie za-
st´pczej wydaje decyzj´ o wysokoÊci tej od-
p∏atnoÊci.”;

10) w art. 33k ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Op∏at´, o której mowa w ust. 4, ustala w dro-
dze decyzji administracyjnej starosta w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania dziecka
przed jego skierowaniem do placówki.”;

11) w art. 33m pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) publiczne — prowadzone przez gmin´, powiat
lub samorzàd województwa,”;

12) w art. 33n:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Placówki opiekuƒczo-wychowawcze, oÊrod-
ki adopcyjno-opiekuƒcze prowadzone przez
powiat oraz regionalne placówki opiekuƒ-
czo-wychowawcze sà jednostkami bud˝eto-
wymi.”,

b) uchyla si´ ust. 2 i 3,

c) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Niepubliczne placówki opiekuƒczo-wycho-
wawcze, oÊrodki adopcyjno-opiekuƒcze
otrzymujà dotacj´ odpowiednio z bud˝etu
powiatu lub samorzàdu województwa.

5. W przypadku gdy powiat w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania dziecka
nieposiadajàcy miejsca w placówce opie-
kuƒczo-wychowawczej albo rodziny zast´p-
czej wystàpi do powiatu prowadzàcego te-
go typu placówk´ lub posiadajàcego rodzi-
n´ zast´pczà o przyj´cie dziecka pozbawio-
nego ca∏kowicie lub cz´Êciowo opieki albo

niedostosowanego spo∏ecznie, powiat pro-
wadzàcy takà placówk´ lub posiadajàcy ro-
dzin´ zast´pczà ma obowiàzek przyjàç to
dziecko, je˝eli dysponuje wolnym miej-
scem.”,

d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5d w brzmieniu:

„5a. W przypadku umieszczenia dziecka w pla-
cówce opiekuƒczo-wychowawczej na tere-
nie innego powiatu, powiat w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania dziecka
przed skierowaniem do placówki opiekuƒ-
czo-wychowawczej ponosi wydatki na jego
utrzymanie w wysokoÊci Êredniego mie-
si´cznego kosztu utrzymania dziecka w tej
placówce.

5b. W przypadku umieszczenia dziecka w ro-
dzinie zast´pczej na terenie innego powia-
tu, powiat w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszcze-
niem w rodzinie zast´pczej ponosi wydatki
na jego utrzymanie w ∏àcznej kwocie
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych danej rodzinie
zast´pczej.

5c. Powiat prowadzàcy placówk´ opiekuƒczo-
-wychowawczà lub posiadajàcy rodzin´ za-
st´pczà przyjmujàcà dziecko zawiera z po-
wiatem w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania dziecka przed jego umiesz-
czeniem w rodzinie zast´pczej lub skiero-
waniem do placówki opiekuƒczo-wycho-
wawczej porozumienie w sprawie umiesz-
czenia dziecka i wysokoÊci wydatków,
o których mowa w ust. 5a lub 5b.

5d. W przypadku wystàpienia powiatu do sa-
morzàdu województwa prowadzàcego re-
gionalnà placówk´ opiekuƒczo-wycho-
wawczà o przyj´cie dziecka pozbawionego
ca∏kowicie lub cz´Êciowo opieki albo nie-
dostosowanego spo∏ecznie stosuje si´ od-
powiednio przepisy ust. 5a i 5c. Samorzàd
województwa nie mo˝e odmówiç przyj´cia
dziecka z powiatu le˝àcego w granicach in-
nego województwa, je˝eli dysponuje wol-
nym miejscem.”,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Powiat lub samorzàd województwa prowa-
dzàcy placówk´ opiekuƒczo-wychowawczà
lub oÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy nie mo-
˝e ich zlikwidowaç bez zgody wojewody.”,

f) dodaje si´ ust. 9—11 w brzmieniu:

„9. Wojewoda wydaje zgod´ na likwidacj´ pla-
cówki opiekuƒczo-wychowawczej, je˝eli po-
wiat zapewni w∏aÊciwà opiek´ dzieciom z tej
placówki w rodzinie zast´pczej lub w innej
placówce opiekuƒczo-wychowawczej.

10. Wojewoda wydaje zgod´ na likwidacj´
oÊrodka adopcyjno-opiekuƒczego, je˝eli za-
dania nale˝àce do wy∏àcznych kompetencji
oÊrodka przejmie inny oÊrodek adopcyjno-
-opiekuƒczy.
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11. Âredni miesi´czny koszt utrzymania dziecka
w placówce opiekuƒczo-wychowawczej
ustala starosta na wniosek dyrektora pla-
cówki opiekuƒczo-wychowawczej, a w przy-
padku placówek regionalnych — marsza∏ek
województwa, i og∏asza w wojewódzkim
dzienniku urz´dowym, nie póêniej ni˝ do
dnia 31 marca danego roku.”;

13) w art. 33o uchyla si´ ust. 6—9;

14) w art. 33p ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
udziela starosta powiatu w∏aÊciwego ze wzgl´-
du na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem w rodzinie zast´pczej lub skie-
rowaniem do placówki, o której mowa
w ust. 1.”;

15) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. 1. Pobyt w domu pomocy spo∏ecznej jest
odp∏atny.

2. Obowiàzani do wnoszenia op∏aty za
pobyt w domu pomocy spo∏ecznej sà
w kolejnoÊci:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku
osób ma∏oletnich przedstawiciel
ustawowy z dochodów dziecka,

2) ma∏˝onek, zst´pni przed wst´pnymi,

3) gmina, z której osoba zosta∏a skiero-
wana do domu pomocy spo∏ecznej

— przy czym osoby i gmina okreÊlone
w pkt 2 i 3 nie majà obowiàzku wno-
szenia op∏at, je˝eli mieszkaniec domu
ponosi pe∏nà odp∏atnoÊç. 

3. Op∏at´ za pobyt w domu pomocy spo-
∏ecznej wnoszà:

1) mieszkaniec domu, nie wi´cej jed-
nak ni˝ 70 % swojego dochodu,
a w przypadku osób ma∏oletnich
przedstawiciel ustawowy z docho-
dów dziecka, nie wi´cej ni˝ 70 % te-
go dochodu, 

2) ma∏˝onek, zst´pni przed wst´pnymi
— zgodnie z umowà zawartà w try-
bie art. 39 ust. 1a:

a) w przypadku osoby samotnie go-
spodarujàcej, je˝eli dochód jest
wy˝szy ni˝ 250 % kryterium do-
chodowego, jednak kwota do-
chodu pozostajàca po wniesieniu
op∏aty nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
250 % kryterium dochodowego, 

b) w przypadku osoby w rodzinie,
je˝eli posiadany dochód na oso-
b´ jest wy˝szy ni˝ 250 % kryte-
rium dochodowego, z tym ˝e
przy ustalaniu dochodu na osob´
w rodzinie nie wlicza si´ miesz-
kaƒca domu, chyba ˝e mieszka-

niec domu nie posiada dochodu;
kwota dochodu pozostajàca po
wniesieniu op∏aty nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ 250 % kryterium do-
chodowego na osob´ w rodzinie, 

3) gmina, z której osoba zosta∏a skiero-
wana do domu pomocy spo∏ecznej
— w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy
Êrednim kosztem utrzymania w do-
mu pomocy spo∏ecznej a op∏atami
wnoszonymi przez osoby, o których
mowa w pkt 1 i 2. 

4. W przypadku niewywiàzywania si´
osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1
i 2, z obowiàzku op∏aty za pobyt w do-
mu pomocy spo∏ecznej, op∏aty te za-
st´pczo wnosi gmina, z której osoba
zosta∏a skierowana do domu pomocy
spo∏ecznej. Gminie przys∏uguje prawo
dochodzenia zwrotu poniesionych na
ten cel wydatków. 

5. Decyzj´ o skierowaniu do domu po-
mocy spo∏ecznej i decyzj´ ustalajàcà
op∏at´ za pobyt w takim domu wydaje
organ gminy w∏aÊciwy dla tej osoby
w dniu jej kierowania do domu pomo-
cy spo∏ecznej.

6. Decyzj´ o umieszczeniu w domu po-
mocy spo∏ecznej wydaje starosta po-
wiatu, na terenie którego jest usytu-
owany dom. W przypadku regional-
nych domów pomocy spo∏ecznej decy-
zj´ wydaje marsza∏ek województwa.

7. Osoby wnoszàce op∏at´ za pobyt w do-
mu pomocy spo∏ecznej mo˝na zwol-
niç, na ich wniosek, cz´Êciowo lub ca∏-
kowicie z tej op∏aty, w szczególnoÊci
je˝eli:

1) wnoszà op∏at´ za pobyt innych
cz∏onków rodziny w domu pomocy
spo∏ecznej, oÊrodku wsparcia lub
innej placówce,

2) wyst´pujà uzasadnione okoliczno-
Êci, zw∏aszcza d∏ugotrwa∏a choroba,
bezrobocie, niepe∏nosprawnoÊç,
Êmierç cz∏onka rodziny, straty mate-
rialne powsta∏e w wyniku kl´ski ˝y-
wio∏owej lub innych zdarzeƒ loso-
wych,

3) ma∏˝onkowie, zst´pni, wst´pni
utrzymujà si´ z jednego Êwiadcze-
nia lub wynagrodzenia,

4) osoba zobowiàzana do wnoszenia
op∏aty jest w cià˝y lub samotnie wy-
chowuje dziecko.

8. Dochód mieszkaƒca domu, podejmu-
jàcego prac´ ze wskazaƒ terapeutycz-
no-rehabilitacyjnych lub uczestniczà-
cego w warsztatach terapii zaj´ciowej,
stanowiàcy podstaw´ naliczania op∏a-
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ty, mo˝e byç zmniejszony o 50 % kwo-
ty otrzymywanej z tytu∏u wynagrodze-
nia za t´ prac´ lub o kwot´ odpowiada-
jàcà wysokoÊci kieszonkowego wyp∏a-
canego z tytu∏u uczestnictwa w tych
warsztatach. 

9. Mieszkaniec domu wnosi op∏at´ do ka-
sy domu lub na jego rachunek banko-
wy. Za jego zgodà op∏ata mo˝e byç po-
tràcana:

1) z emerytury lub renty mieszkaƒca —
przez w∏aÊciwy organ emerytalno-
-rentowy, zgodnie z odr´bnymi
przepisami,

2) z zasi∏ku sta∏ego wyrównawczego
mieszkaƒca — przez oÊrodek pomo-
cy spo∏ecznej dokonujàcy wyp∏aty
Êwiadczenia. Op∏at´ za pobyt oÊro-
dek pomocy spo∏ecznej przekazuje
na rachunek bankowy domu pomo-
cy spo∏ecznej.

10. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
wnoszà op∏at´ ustalonà zgodnie
z ust. 3 pkt 2 do kasy lub na rachunek
bankowy gminy, z której osoba
umieszczona w domu pomocy spo-
∏ecznej zosta∏a skierowana. Op∏at´ t´
oÊrodek pomocy spo∏ecznej wraz
z op∏atà, o której mowa w ust. 3 pkt 3,
przekazuje na rachunek w∏aÊciwego
domu pomocy spo∏ecznej.

11. Mieszkaniec domu, a tak˝e inna osoba
zobowiàzana do wnoszenia op∏at za
pobyt w domu pomocy spo∏ecznej, je-
˝eli mieszkaniec domu przebywa u tej
osoby, nie ponoszà op∏at za okres nie-
obecnoÊci mieszkaƒca domu nieprze-
kraczajàcej 30 dni w roku kalendarzo-
wym. 

12. Za ma∏oletniego mieszkaƒca domu nie
wnosi si´ op∏aty w okresie jego nie-
obecnoÊci nieprzekraczajàcej 90 dni
w roku kalendarzowym, je˝eli w tym
czasie przebywa w domu rodzinnym.

13. Âredni miesi´czny koszt utrzymania
mieszkaƒca w powiatowym domu po-
mocy spo∏ecznej ustala starosta na
wniosek dyrektora domu pomocy spo-
∏ecznej i og∏asza w wojewódzkim
dzienniku urz´dowym, nie póêniej ni˝
do dnia 31 marca ka˝dego roku. 

14. W przypadku regionalnych domów po-
mocy spo∏ecznej Êredni miesi´czny
koszt utrzymania mieszkaƒca ustala
marsza∏ek województwa na wniosek
dyrektora regionalnego domu pomocy
spo∏ecznej i og∏asza w wojewódzkim
dzienniku urz´dowym, nie póêniej ni˝
do dnia 31 marca ka˝dego roku. 

15. W przypadku regionalnych domów po-
mocy spo∏ecznej o charakterze specja-
listycznym, okresowego pobytu, finan-
sowanych z dochodów w∏asnych sa-
morzàdu województwa, decyzj´ o skie-
rowaniu wydaje gmina kierujàca,
a op∏at´ za pobyt w domu ustala mar-
sza∏ek województwa na podstawie
ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, przy czym
ust. 7 stosuje si´ odpowiednio.

16. Rada powiatu i sejmik województwa,
w drodze uchwa∏y, mo˝e okreÊliç
szczegó∏owe zasady ustalania kosztów
utrzymania w domach pomocy spo-
∏ecznej, a tak˝e sposób i tryb post´po-
wania w tych sprawach. 

17. Do domów pomocy spo∏ecznej prowa-
dzonych przez gminy lub podmioty
niepubliczne, je˝eli nie sà one prowa-
dzone na zlecenie starosty lub mar-
sza∏ka, nie stosuje si´ ust. 1—16.

18. Rada gminy mo˝e okreÊliç, w drodze
uchwa∏y, szczegó∏owe warunki ustala-
nia op∏at za pobyt w domu pomocy
spo∏ecznej o zasi´gu lokalnym, cz´-
Êciowego lub ca∏kowitego zwolnienia
z tych op∏at, zwrotu nale˝noÊci za
okres nieobecnoÊci osoby w domu. 

19. Op∏at´ za pobyt w oÊrodkach wsparcia
i w mieszkaniach chronionych ustala
podmiot kierujàcy w uzgodnieniu
z osobà kierowanà, uwzgl´dniajàc
przyznany zakres us∏ug. Osoby nie po-
noszà op∏at, je˝eli ich dochód lub do-
chód na osob´ w rodzinie nie przekra-
cza kryterium dochodowego, ustalone-
go zgodnie z art. 4 ust. 1.”;

16) w art. 37: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W∏aÊciwoÊç miejscowà gminy ustala si´ we-
d∏ug miejsca zamieszkania osoby ubiegajà-
cej si´ o Êwiadczenie.”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Dla mieszkaƒca domu pomocy spo∏ecznej
w∏aÊciwa jest gmina, która skierowa∏a go
do domu pomocy spo∏ecznej.”;

17) w art. 39: 

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kierownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej
ustala, w drodze umowy, z ma∏˝onkiem,
zst´pnymi przed wst´pnymi wysokoÊç po-
noszonej przez nich op∏aty za pobyt w do-
mu pomocy spo∏ecznej osoby umieszczo-
nej.”, 

b) uchyla si´ ust. 2;
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18) w art. 46: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zadania pomocy spo∏ecznej w gminach wy-
konujà jednostki organizacyjne — oÊrodki
pomocy spo∏ecznej.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

19) w dziale III po rozdziale 3 dodaje si´ rozdzia∏ 4
w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 4 

Nadzór i kontrola

Art. 54a. Wojewoda sprawuje nadzór, o którym
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, przez: 

1) ˝àdanie informacji, dokumentów i da-
nych, niezb´dnych do sprawowania
nadzoru,

2) wizytacj´ obiektów i pomieszczeƒ jed-
nostek organizacyjnych pomocy spo-
∏ecznej.

Art. 54b. Wojewoda sprawuje kontrol´, o której
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3a, przez: 

1) ˝àdanie informacji, dokumentów i da-
nych, niezb´dnych do sprawowania
kontroli,

2) swobodny wst´p o ka˝dej porze dnia
i nocy do obiektów i pomieszczeƒ jed-
nostki kontrolowanej,

3) przeprowadzanie ogl´dzin obiektów,
sk∏adników majàtku kontrolowanej
jednostki oraz obserwacj´ przebiegu
okreÊlonych czynnoÊci obj´tych obo-
wiàzujàcym standardem,

4) ˝àdanie od pracowników kontrolowa-
nej jednostki udzielenia informacji
w formie ustnej i pisemnej w zakresie
przeprowadzanej kontroli,

5) wzywanie i przes∏uchiwanie Êwiad-
ków,

6) zwrócenie si´ o wydanie opinii bie-
g∏ych i specjalistów z zakresu pomocy
spo∏ecznej. 

Art. 54c. 1. CzynnoÊci, o których mowa
w art. 54a i 54b, w imieniu i z upowa˝-
nienia wojewody przeprowadza zespó∏
pracowników w∏aÊciwego do spraw
pomocy spo∏ecznej wydzia∏u urz´du
wojewódzkiego w sk∏adzie co najmniej
dwóch osób, zwany dalej „zespo∏em
inspektorów”. 

2. Zespó∏ inspektorów przeprowadzajàc
czynnoÊci, o których mowa
w art. 54a i 54b, jest obowiàzany do
okazania legitymacji s∏u˝bowych oraz
imiennego upowa˝nienia do przepro-
wadzenia nadzoru albo kontroli wska-
zujàcego jednostk´ organizacyjnà po-

mocy spo∏ecznej albo kontrolowanà
jednostk´. 

Art. 54d. 1. Wojewoda w wyniku przeprowadzo-
nych przez zespó∏ inspektorów czyn-
noÊci, o których mowa w art. 54a i 54b,
mo˝e wydaç jednostce organizacyjnej
pomocy spo∏ecznej albo kontrolowa-
nej jednostce zalecenia pokontrolne.

2. Jednostka organizacyjna pomocy spo-
∏ecznej albo kontrolowana jednostka
mo˝e, w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania zaleceƒ pokontrolnych, zg∏osiç
do nich zastrze˝enia. 

3. Wojewoda ustosunkowuje si´ do za-
strze˝eƒ w terminie 14 dni od dnia ich
dor´czenia. 

4. W przypadku nieuwzgl´dnienia przez
wojewod´ zastrze˝eƒ, jednostka orga-
nizacyjna pomocy spo∏ecznej albo
kontrolowana jednostka w terminie
30 dni jest obowiàzana do powiado-
mienia wojewody o realizacji zaleceƒ
pokontrolnych.

5. W przypadku uwzgl´dnienia przez wo-
jewod´ zastrze˝eƒ, o których mowa
w ust. 2, jednostka organizacyjna po-
mocy spo∏ecznej albo kontrolowana
jednostka w terminie 30 dni jest obo-
wiàzana do powiadomienia wojewody
o realizacji zaleceƒ pokontrolnych,
o których mowa w ust. 1, majàc na
uwadze zmiany wynikajàce z uwzgl´d-
nionych przez wojewod´ zastrze˝eƒ. 

6. W przypadku stwierdzenia istotnych
uchybieƒ w dzia∏alnoÊci jednostki or-
ganizacyjnej pomocy spo∏ecznej albo
kontrolowanej jednostki, wojewoda
niezale˝nie od przys∏ugujàcych mu in-
nych Êrodków zawiadamia o stwier-
dzonych uchybieniach organ za∏o˝y-
cielski tych jednostek lub organ zleca-
jàcy realizacj´ zadania z zakresu pomo-
cy spo∏ecznej kontrolowanej jednost-
ce.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do
którego skierowano zawiadomienie
o stwierdzonych istotnych uchybie-
niach, jest obowiàzany, w terminie
30 dni od dnia otrzymania zawiado-
mienia o stwierdzonych uchybieniach,
powiadomiç wojewod´ o podj´tych
czynnoÊciach.

Art. 54e. 1. W przypadku niepodj´cia lub niewyko-
nania czynnoÊci wynikajàcych z zale-
ceƒ pokontrolnych, o których mowa
w art. 54d, majàcych na celu ograni-
czenie lub likwidacj´ stwierdzonych
istotnych uchybieƒ lub nieprawid∏o-
woÊci w zakresie dzia∏aƒ i us∏ug obj´-
tych standardami Êwiadczonych przez
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jednostki organizacyjne pomocy spo-
∏ecznej albo kontrolowane jednostki,
wojewoda mo˝e orzec o czasowym lub
sta∏ym cofni´ciu zezwolenia na prowa-
dzenie placówki. 

2. Je˝eli w wyniku przeprowadzonych
czynnoÊci, o których mowa w art. 54a,
zosta∏y ujawnione ra˝àce zaniedbania
lub zaniechania realizacji obowiàzków
ustawowych, wojewoda mo˝e wezwaç
jednostk´ samorzàdu terytorialnego
do wyznaczenia wykonawcy zast´p-
czego w terminie nie d∏u˝szym ni˝ dwa
miesiàce od dnia otrzymania wezwa-
nia. 

3. W przypadku niewyznaczenia przez
jednostk´ samorzàdu terytorialnego
wykonawcy zast´pczego w terminie,
o którym mowa w ust. 2, wojewoda
mo˝e wystàpiç do sàdu administracyj-
nego ze skargà na bezczynnoÊç organu
jednostki samorzàdu terytorialnego. 

Art. 54f. Kto nie realizuje zaleceƒ pokontrolnych —
podlega karze pieni´˝nej do wysokoÊci
6 000 z∏.

Art. 54g. 1. Kar´ pieni´˝nà, o której mowa
w art. 54f, wymierza, w drodze decyzji
administracyjnej, wojewoda.

2. WysokoÊç kary, o której mowa
w art. 54f, ustala wojewoda, bioràc
pod uwag´ rozmiar prowadzonej dzia-
∏alnoÊci, stopieƒ, liczb´ i spo∏ecznà
szkodliwoÊç stwierdzonych uchybieƒ.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1,
przys∏uguje odwo∏anie do ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego.

4. Od nieuiszczonych w terminie kar po-
biera si´ odsetki ustawowe.

5. Egzekucja kar wraz z odsetkami za
zw∏ok´ nast´puje w trybie przepisów
o post´powaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji.

Art. 54h. 1. Przychody z tytu∏u kar pieni´˝nych wy-
mierzanych na podstawie art. 54g
ust. 1 stanowià dochód urz´du obs∏u-
gujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego i sà
gromadzone na wyodr´bnionym ra-
chunku bankowym w formie Êrodków
specjalnych.

2. Przychody, o których mowa w ust. 1,
sà przeznaczane na wspieranie progra-
mów rzàdowych majàcych na celu
ochron´ poziomu ˝ycia osób, rodzin
i grup spo∏ecznych oraz rozwój specja-
listycznego wsparcia.

Art. 54i. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ przepisy usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
post´powania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660).

Art. 54j. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw ad-
ministracji publicznej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, organizacj´ i tryb prze-
prowadzania nadzoru i kontroli, kwalifi-
kacje inspektorów upowa˝nionych do
wykonywania czynnoÊci nadzorczych
i kontrolnych, kwalifikacje, w tym peda-
gogiczne, niezb´dne do sprawowania
nadzoru nad placówkami opiekuƒczo-
-wychowawczymi i oÊrodkami adopcyj-
no-opiekuƒczymi, a tak˝e wzór legity-
macji uprawniajàcej do wykonywania
czynnoÊci nadzorczych i kontrolnych,
kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia
sprawnoÊci post´powania kontrolne-
go.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, kwalifikacje pozosta-
∏ych pracowników wykonujàcych
z upowa˝nienia wojewody zadania z za-
kresu pomocy spo∏ecznej, uwzgl´dnia-
jàc koniecznoÊç zapewnienia odpo-
wiedniego poziomu ich wykonywa-
nia.”;

20) w art. 55e:

a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Powiat i miasto na prawach powiatu nie
mo˝e, bez zgody wojewody, zmieniç prze-
znaczenia i typu domu pomocy spo∏ecznej,
placówek i oÊrodków wsparcia, o których
mowa w art. 2a ust. 1 pkt 7.

2. Decyzj´ administracyjnà o umieszczeniu
w domu pomocy spo∏ecznej wydaje staro-
sta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝e-
nia domu, je˝eli okres oczekiwania na miej-
sce w domu pomocy spo∏ecznej nie przekra-
cza 3 miesi´cy. 

3. W przypadku niemo˝noÊci wydania decyzji,
o której mowa w ust. 2, w zwiàzku z brakiem
miejsc — kierownik powiatowego centrum
pomocy rodzinie powiadamia osob´ i gmi-
n´ o umieszczeniu na liÊcie oczekujàcych,
z podaniem miejsca na liÊcie i przewidywa-
nego czasu oczekiwania na umieszczenie
w domu pomocy spo∏ecznej.”,

b) uchyla si´ ust. 4;
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21) po art. 55f dodaje si´ art. 55g i 55h w brzmieniu:
„Art. 55g. 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. Krajowy

OÊrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny
dla Osób Chorych na Stwardnienie
Rozsiane w Dàbku, zwany dalej „Kra-
jowym OÊrodkiem”, staje si´ regio-
nalnym domem pomocy spo∏ecznej,
o charakterze specjalistycznym, okre-
sowego pobytu. Prowadzenie Krajo-
wego OÊrodka nale˝y do zadaƒ Mar-
sza∏ka Województwa Mazowieckiego.
Zadanie to jest finansowane z docho-
dów w∏asnych Mazowieckiego Woje-
wództwa Samorzàdowego. 

2. Z dniem 1 stycznia 2004 r. mienie Kra-
jowego OÊrodka staje si´ z mocy pra-
wa mieniem Mazowieckiego Woje-
wództwa Samorzàdowego. 

3. Osoby przyj´te do Krajowego OÊrod-
ka przed dniem 1 stycznia 2004 r. po-
noszà odp∏atnoÊç na dotychczaso-
wych zasadach.

Art. 55h. 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. Dom im.
Janusza Korczaka Zak∏ad Opiekuƒ-
czo-Leczniczy dla Dzieci w Gdaƒsku,
zwany dalej „Domem”, staje si´ re-
gionalnà placówkà opiekuƒczo-wy-
chowawczà Samorzàdu Wojewódz-
twa Pomorskiego. Zadanie to jest fi-
nansowane z dochodów w∏asnych
Pomorskiego Województwa Samo-
rzàdowego.

2. Decyzj´ o skierowaniu do Domu wy-
daje starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania dziecka.

3. Decyzj´ o odp∏atnoÊci za pobyt dziec-
ka w Domu wydaje Marsza∏ek Woje-
wództwa Pomorskiego. Do odp∏atno-
Êci tej stosuje si´ zasady okreÊlone
w art. 33k ust. 4 i 5. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach marsza-
∏ek mo˝e zwolniç w ca∏oÊci lub cz´Êci
osoby zobowiàzane do ponoszenia
op∏at. 

4. W przypadku Domu art. 33n
ust. 5a i 5c nie ma zastosowania.”. 

Art. 55. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 10 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Je˝eli górna granica stawki podatku, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest ni˝sza od od-
powiedniej stawki minimalnej, okreÊlonej
w za∏àcznikach nr 1—3 do ustawy, górnej gra-
nicy stawki nie uwzgl´dnia si´. W tym przy-
padku rada gminy przyjmuje stawk´ podatku

od Êrodków transportowych dla poszczegól-
nych rodzajów pojazdów w wysokoÊci odpo-
wiedniej stawki, okreÊlonej w za∏àcznikach
nr 1—3 do ustawy.”;

2) art. 20a otrzymuje brzmienie:

„Art. 20a. 1. W przypadku nieuchwalenia stawek
podatków lub op∏at lokalnych, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1, w art. 10
ust. 1, w art. 14 pkt 1 oraz w art. 19
pkt 1, stosuje si´ stawki obowiàzujà-
ce w roku poprzedzajàcym rok podat-
kowy, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku nieuchwalenia stawek
podatku od Êrodków transportowych,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,
4 lub 6, jeÊli stawki minimalne dla po-
szczególnych rodzajów pojazdów sà
wy˝sze od stawek uchwalonych na
rok poprzedzajàcy rok podatkowy —
stosuje si´ odpowiednie stawki wyni-
kajàce z za∏àczników nr 1—3 do usta-
wy.”.

Art. 56. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1991 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079,
z póên. zm.13)) w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Starosta prowadzi rejestr pomników przyrody,
stanowisk dokumentacyjnych, u˝ytków ekolo-
gicznych oraz zespo∏ów przyrodniczo-krajobrazo-
wych.”.

Art. 57. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z póên. zm.14))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 uchyla si´ ust. 1a;

2) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do
10 ha, niestanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu
Paƒstwa, zadania z zakresu gospodarki leÊnej
okreÊla decyzja starosty wydana na podstawie
inwentaryzacji stanu lasów.”;

3) w art. 21: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla lasów niestanowiàcych w∏asnoÊci Skar-
bu Paƒstwa, nale˝àcych do osób fizycznych
i wspólnot gruntowych — na zlecenie staro-
sty,”,
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inwentaryzacj´ stanu lasów, o której mowa
w art. 19 ust. 3, przeprowadza si´ na zlece-
nie starosty.”;

4) w art. 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Starosta nadzoruje wykonanie zatwierdzonych
uproszczonych planów urzàdzenia lasów nie-
stanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa.”;

5) w art. 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiàcych
w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, niezgodnie
z uproszczonym planem urzàdzania lasu lub
decyzjà, o której mowa w art. 19 ust. 3, jest
mo˝liwe wy∏àcznie w przypadkach losowych;
decyzje w tej sprawie, na wniosek w∏aÊciciela
lasu, wydaje starosta.”;

6) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Decyzj´ w sprawie okreÊlonej w ust. 1 wydaje
starosta.”.

Art. 58. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 175, poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304
i Nr 149, poz. 1452) w art. 8a ust. 1 otrzymuje brzmie-
nie:

„1. Finansowanie ustawowych uprawnieƒ do ulgo-
wych przejazdów nale˝y do zadaƒ w∏asnych sa-
morzàdu województwa.”.

Art. 59. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z póên. zm.15)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Do zadaƒ samorzàdu powiatowego nale˝y
w szczególnoÊci:
1) rejestrowanie bezrobotnych i innych

osób poszukujàcych pracy, przedsta-
wianie im propozycji zatrudnienia,
szkolenia i innych form majàcych na
celu ich aktywizacj´ zawodowà, a w ra-
zie braku takich mo˝liwoÊci wyp∏aca-
nie uprawnionym zasi∏ków i innych
Êwiadczeƒ pieni´˝nych;

2) przyznawanie i wyp∏acanie uprawnio-
nym osobom Êwiadczeƒ przedemery-
talnych oraz wyp∏acanie zasi∏ków
przedemerytalnych;

3) prowadzenie poradnictwa zawodowe-
go oraz informacji zawodowej dla bez-
robotnych i innych osób poszukujà-
cych pracy;

4) udzielanie pomocy bezrobotnym i in-
nym osobom poszukujàcym pracy
w znalezieniu pracy, a tak˝e pracodaw-
com w pozyskaniu pracowników;

5) podejmowanie i realizacja dzia∏aƒ
zmierzajàcych do ograniczenia bezro-
bocia i jego negatywnych skutków;

6) pozyskiwanie i gospodarowanie Êrod-
kami finansowymi na realizacj´ zadaƒ
z zakresu przeciwdzia∏ania bezrobociu
oraz aktywizacji lokalnego rynku pra-
cy;

7) inicjowanie tworzenia dodatkowych
miejsc pracy oraz udzielanie pomocy
bezrobotnym w podejmowaniu dzia-
∏alnoÊci na w∏asny rachunek i Êcis∏a
wspó∏praca w tym zakresie z izbà rolni-
czà w odniesieniu do bezrobotnych za-
mieszka∏ych na wsi;

8) inicjowanie i finansowanie: 

a) prac interwencyjnych,

b) robót publicznych,

c) zatrudnienia absolwentów, 

d) programów specjalnych,

e) szkoleƒ;

9) wspó∏dzia∏anie z powiatowymi rada-
mi zatrudnienia w zakresie ogranicza-
nia bezrobocia i jego negatywnych
skutków, a w szczególnoÊci rozdzia∏u
i wykorzystania Êrodków Funduszu
Pracy;

10) inicjowanie i wspieranie dzia∏alnoÊci
klubów pracy;

11) opracowywanie analiz, ocen i spra-
wozdaƒ dotyczàcych problematyki za-
trudnienia i przeciwdzia∏ania bezrobo-
ciu w powiecie na potrzeby wojewódz-
kiego urz´du pracy oraz powiatowej
rady zatrudnienia;

12) inicjowanie i realizacja przedsi´wzi´ç
majàcych na celu rozwiàzanie lub z∏a-
godzenie problemów zwiàzanych
z planowanymi, na zasadach okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach, zwol-
nieniami grupy pracowników z przy-
czyn dotyczàcych pracodawcy;

13) wydawanie biletów kredytowych oso-
bom skierowanym do pracy poza miej-
sce sta∏ego zamieszkania;

14) refundowanie wynagrodzeƒ i sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne m∏odocia-
nych pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o prac´ w celu przy-
gotowania zawodowego;

15) wydawanie decyzji w sprawach o: 
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a) uznaniu lub odmowie uznania danej
osoby za bezrobotnà oraz utracie
statusu osoby bezrobotnej,

b) przyznaniu, odmowie przyznania,
wstrzymaniu, zawieszeniu, wzno-
wieniu wyp∏aty oraz utracie lub po-
zbawieniu prawa do zasi∏ku, dodat-
ku szkoleniowego, stypendium lub
Êwiadczenia przedemerytalnego
oraz wstrzymaniu, zawieszeniu,
wznowieniu wyp∏aty oraz utracie
lub pozbawieniu prawa do zasi∏ku
przedemerytalnego,

c) obowiàzku zwrotu nienale˝nie po-
branego zasi∏ku, dodatku szkolenio-
wego, stypendium, zasi∏ku przed-
emerytalnego, Êwiadczenia przed-
emerytalnego, innych nienale˝nie
pobranych Êwiadczeƒ lub kosztów
szkolenia, finansowanych z Fundu-
szu Pracy,

d) odroczeniu terminu sp∏aty, roz∏o˝e-
niu na raty lub umorzeniu cz´Êci al-
bo ca∏oÊci nienale˝nie pobranego
Êwiadczenia lub po˝yczki udzielonej
z Funduszu Pracy;

16) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia
spo∏ecznego paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej w zakresie Êwiadczeƒ
dla bezrobotnych oraz wspó∏dzia∏anie
w tym obszarze z pozosta∏ymi organa-
mi zatrudnienia;

17) wyp∏acanie Êwiadczeƒ na podstawie
decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 10f;

18) realizowanie zadaƒ w zakresie prawa
swobodnego przep∏ywu pracowni-
ków mi´dzy paƒstwami Unii Europej-
skiej;

19) wydawanie innych decyzji w sprawach
dotyczàcych zatrudnienia i przeciw-
dzia∏ania bezrobociu na podstawie in-
nych ustaw;

20) wykonywanie zadaƒ okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.”;

2) uchyla si´ art. 6a; 

3) w art. 6b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania, o których mowa w art. 6, sà wykony-
wane przez powiatowe urz´dy pracy wchodzà-
ce w sk∏ad powiatowej administracji zespolo-
nej.”;

4) w art. 6c w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kontrola realizacji zadaƒ wynikajàcych z prze-
strzegania przepisów ustawy, wykonywanych
przez jednostki samorzàdu terytorialnego;”.

Art. 60. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kul-
turze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z póên.
zm.16)) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià stowarzyszeƒ kultury fi-
zycznej oraz zwiàzków sportowych, z zastrze˝e-
niem ust. 2, sprawuje starosta w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na ich siedzib´.”.

Art. 61. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504)
w art. 18:

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) finansowanie oÊwietlenia ulic, placów i dróg,
znajdujàcych si´ na terenie gminy.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie majà zastosowania
do autostrad i dróg ekspresowych w rozumie-
niu przepisów o autostradach p∏atnych.”;

3) uchyla si´ ust. 3a i 4.

Art. 62. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o s∏u˝-
bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z póên.
zm.17)) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Ze Êrodków bud˝etu samorzàdu woje-
wództwa finansuje si´:

1) zadania s∏u˝by medycyny pracy, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2
lit. d) i e) oraz pkt 3 i 4, a tak˝e
w art. 20a pkt 1 lit. b),

2) zadania s∏u˝by medycyny pracy, wyko-
nywane zgodnie z art. 6 ust. 3,

3) profilaktycznà opiek´ zdrowotnà spra-
wowanà w odniesieniu do osób Êwiad-
czàcych prac´ w czasie odbywania kary
pozbawienia wolnoÊci w zak∏adach kar-
nych, przebywania w aresztach Êled-
czych lub wykonujàcych prac´ w ra-
mach kary ograniczenia wolnoÊci, je˝e-
li obowiàzek obj´cia profilaktykà nie
spoczywa na pracodawcy,

4) dzia∏alnoÊç wojewódzkiego oÊrodka
medycyny pracy obejmujàcà realizacj´
zadaƒ, o których mowa w art. 17
pkt 1—8, 11 i 12,

5) dzia∏alnoÊç profilaktycznà wynikajàcà
z programów zapobiegania i zwalcza-
nia okreÊlonych chorób oraz progra-
mów promocji zdrowia ustalonych
przez samorzàd województwa,
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6) okresowe badania lekarskie realizowa-
ne w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy,
w przypadku gdy podmiot, który za-
trudnia∏ pracownika, uleg∏ likwidacji,
z wy∏àczeniem badaƒ wykonywanych
w trybie art. 7a ustawy z dnia 19 czerw-
ca 1997 r. o zakazie stosowania wyro-
bów zawierajàcych azbest (Dz. U.
Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156,
poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986,
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154,
poz. 1793 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78
i Nr 65, poz. 596).

2. Z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dyspo-
nentem jest minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia, mogà byç finansowane w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci programy prewencji za-
gro˝eƒ zdrowia, o których mowa
w art. 20a pkt 3.”.

Art. 63. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z póên. zm.18)) w art. 23 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. Od wp∏ywów osiàganych ze sprzeda˝y, op∏at z ty-
tu∏u trwa∏ego zarzàdu, u˝ytkowania, u˝ytkowania
wieczystego, czynszu dzier˝awnego i najmu —
nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa, o których mowa
w ust. 1, potràca si´ 25 % Êrodków, które stano-
wià dochody powiatu, na którego terenie znajdu-
jà si´ te nieruchomoÊci.”.

Art. 64. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o fi-
nansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780,
z póên. zm.19)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Wydatki zwiàzane z budowà, moderniza-
cjà, utrzymaniem, ochronà i zarzàdzaniem
drogami krajowymi, finansowanymi przez
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu
ustala si´ w ustawie bud˝etowej w wyso-
koÊci nie ni˝szej ni˝ 12 % planowanych na
dany rok wp∏ywów z podatku akcyzowego
od paliw silnikowych.”;

2) uchyla si´ art. 4;

3) art. 4a otrzymuje brzmienie:

„Art. 4a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu mo˝e przekazaç cz´Êç Êrodków,
o których mowa w art. 3, na nabywa-
nie nieruchomoÊci przeznaczonych
pod budow´ autostrad p∏atnych.

2. W razie wystàpienia zagro˝enia w re-
alizacji budowy autostrad p∏atnych
z powodu braku Êrodków na nabywa-
nie nieruchomoÊci, o których mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw
transportu okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, procentowy udzia∏ przekazy-
wanej cz´Êci Êrodków, o których mowa
w art. 3, w wysokoÊci do 20 %.”.

Art. 65. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏u-
gach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578
oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) art. 38 otrzymuje
brzmienie:

„Art. 38. 1. Zaszeregowania obiektów hotelarskich
do poszczególnych rodzajów dokonuje,
kategori´ nadaje oraz prowadzi ich ewi-
dencj´ wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce po∏o˝enia obiektu hotelarskie-
go, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Zaszeregowania pól biwakowych doko-
nuje i prowadzi ich ewidencj´ wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce ich po∏o˝enia. 

3. Ewidencj´ innych obiektów, o których
mowa w art. 35 ust. 2, prowadzi wójt
(burmistrz, prezydent miasta) w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce ich po∏o˝enia.

4. Przed wydaniem decyzji w zakresie ro-
dzajów i kategorii obiektów hotelarskich
organy wymienione w ust. 1 mogà zwra-
caç si´ o opini´ do wyspecjalizowanych
stowarzyszeƒ. 

5. Zadania okreÊlone w ust. 2 i 3 sà zadania-
mi w∏asnymi gminy.”. 

Art. 66. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.20))
w art. 140:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Je˝eli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1
pkt 3, majà byç potràcane na rzecz kilku wie-
rzycieli, a ∏àczna suma, która mo˝e byç potrà-
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cona, nie wystarcza na pe∏ne pokrycie egze-
kwowanych nale˝noÊci, organ rentowy doko-
nuje przekazania potràconych kwot po uzyska-
niu rozstrzygni´cia organu egzekucyjnego. Do
czasu uzyskania tego rozstrzygni´cia kwoty te
pozostajà w depozycie Zak∏adu.”;

2) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisy ust. 2 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku potràcania sum, o których mo-
wa w art. 139 ust. 1 pkt 5.”;

3) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 65 % miesi´cznego Êwiadczenia — je˝eli potrà-
ceniu podlegajà nale˝noÊci, o których mowa
w art. 139 ust. 1 pkt 10.”;

4) w ust. 6 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) potràceƒ sum egzekwowanych, o których mo-
wa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i 5, z potràceniami in-
nych nale˝noÊci, o których mowa w art. 139
ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6—9 — stosuje si´ odpowied-
nio przepis pkt 1 lit. a) i b),

3) potràceƒ, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 —
stosuje si´ odpowiednio przepis pkt 1
lit. a) i b).”;

5) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Potràceƒ, o których mowa w art. 139 ust. 1
pkt 10, dokonuje si´ do wysokoÊci 70 %
Êwiadczenia — w przypadku zbiegu tych po-
tràceƒ z potràceniami, o których mowa
w art. 139 ust. 1 pkt 1—9.”;

6) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. WysokoÊç cz´Êci Êwiadczenia podlegajàcego
egzekucjom, o których mowa w ust. 1, oraz
wysokoÊç potràceƒ, o których mowa w ust. 4,
a tak˝e wysokoÊç cz´Êci Êwiadczenia podlega-
jàcego potràceniom, o których mowa w ust. 6,
oraz ustalonà orzeczeniem sàdu, ugodà sàdo-
wà lub aktem notarialnym procentowà wyso-
koÊç potràceƒ ze Êwiadczeƒ z tytu∏u nale˝noÊci
alimentacyjnych bez wskazania sposobu ich
naliczania ustala si´ od kwoty Êwiadczenia
przed odliczeniem miesi´cznej zaliczki na po-
datek dochodowy od osób fizycznych.”.

Art. 67. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r.
o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjono-
waniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136, z póên. zm.21)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 46 uchyla si´ pkt 2;

2) uchyla si´ art. 70;

3) w art. 75 uchyla si´ pkt 7.

Art. 68. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o ko-
mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´-
biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948, z póên. zm.22)) uchyla si´
art. 79.

Art. 69. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o do-
datkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 oraz
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawa-
nia, ustalania wysokoÊci i wyp∏acania do-
datków mieszkaniowych oraz w∏aÊciwoÊç
organów w tych sprawach.”;

2) w art. 6:

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. WysokoÊç dodatku mieszkaniowego, ∏àcz-
nie z rycza∏tem, o którym mowa w ust. 7,
nie mo˝e przekraczaç, z zastrze˝eniem
ust. 11, 70 % wydatków przypadajàcych na
normatywnà powierzchni´ zajmowanego
lokalu mieszkalnego lub 70 % faktycznych
wydatków ponoszonych za lokal mieszkal-
ny, je˝eli powierzchnia tego lokalu jest
mniejsza lub równa normatywnej po-
wierzchni.”,

b) po ust. 10 dodaje si´ ust. 11 w brzmieniu:

„11. Rada gminy, w drodze uchwa∏y, mo˝e pod-
wy˝szyç lub obni˝yç, nie wi´cej ni˝
o 20 punktów procentowych, wysokoÊç
wskaêników procentowych, o których mo-
wa w ust. 10.”;

3) po art. 9 dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. Wyp∏ata dodatków mieszkaniowych jest
zadaniem w∏asnym gminy.”;

4) uchyla si´ oznaczenie i tytu∏ rozdzia∏u 2 oraz
art. 10—13;

5) uchyla si´ art. 14;

6) uchyla si´ art. 18;

7) uchyla si´ art. 20.

Art. 70. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 i Nr 170,
poz. 1652) w art. 40:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizowanie i dotowanie regionalnych kole-
jowych przewozów pasa˝erskich wykonywa-
nych w ramach obowiàzku s∏u˝by publicznej
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oraz nabywanie kolejowych pojazdów szyno-
wych nale˝y do zadaƒ w∏asnych samorzàdu
województwa. Zadanie to finansowane jest
z dochodów w∏asnych samorzàdu wojewódz-
twa.”;

2) uchyla si´ ust. 2;

3) uchyla si´ ust. 6.

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 71. 1. ¸àcznà kwot´ cz´Êci oÊwiatowej sub-
wencji ogólnej dla jednostek samorzàdu terytorialne-
go, o której mowa w art. 28 ust. 1, w 2004 r. zwi´ksza
si´ o Êrodki: 

1) na odpisy na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjal-
nych dla nauczycieli b´dàcych emerytami i renci-
stami;

2) na finansowanie dodatków i premii dla opiekunów
praktyk zawodowych;

3) na wdro˝enie obowiàzkowego wymiaru zaj´ç wy-
chowania fizycznego okreÊlonego w art. 19 ust. 2
ustawy wymienionej w art. 60, dla uczniów klas
V i VI szkó∏ podstawowych;

4) na zadania w∏asne zwiàzane z przej´tymi szko∏ami
artystycznymi, prowadzonymi dotychczas na pod-
stawie porozumienia z ministrem w∏aÊciwym do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

5) na zadania w∏asne zwiàzane z prowadzeniem m∏o-
dzie˝owych oÊrodków wychowawczych i m∏odzie-
˝owych oÊrodków socjoterapii.

2. Do wyliczenia Êrodków na zadania w∏asne jed-
nostek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, przyjmu-
je si´ kwoty dotacji celowych ustalonych w ustawie
bud˝etowej na rok 2003 na finansowanie lub dofinan-
sowanie tych zadaƒ.

Art. 72. ¸àcznà kwot´ cz´Êci oÊwiatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorzàdu terytorialnego,
o której mowa w art. 28 ust. 1, w 2005 r. zwi´ksza si´
o Êrodki na wdro˝enie obowiàzkowego wymiaru zaj´ç
wychowania fizycznego okreÊlonego w art. 19 ust. 2
ustawy wymienionej w art. 60, dla uczniów gimna-
zjów.

Art. 73. Rezerw´ cz´Êci oÊwiatowej subwencji
ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2, na rok 2004
ustala si´ w wysokoÊci 1 %.

Art. 74. 1. W celu wyliczenia na 2004 r. cz´Êci wy-
równawczej subwencji ogólnej dla gmin, o której mo-
wa w art. 20 ust. 1, oraz wp∏at okreÊlonych w art. 29
przyjmuje si´ dochody podatkowe gminy, o których
mowa w art. 20 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach
sporzàdzonych za 2002 r. na podstawie odr´bnych
przepisów, z zastrze˝eniem ust. 2 i art. 83 ust. 1.

2. Dochody z tytu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podat-
ku dochodowego od osób fizycznych zwi´ksza si´ do
kwoty wynikajàcej ze wskaênika udzia∏u gmin we
wp∏ywach z tego podatku w wysokoÊci 37,42 %. 

Art. 75. 1. W celu wyliczenia na 2005 r. cz´Êci wy-
równawczej subwencji ogólnej dla gmin, o której mo-
wa w art. 20 ust. 1, oraz wp∏at okreÊlonych w art. 29
przyjmuje si´ dochody podatkowe gminy, o których
mowa w art. 20 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach
sporzàdzonych za 2003 r. na podstawie odr´bnych
przepisów, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Dochody z tytu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podat-
ku dochodowego od osób fizycznych zwi´ksza si´ do
kwoty wynikajàcej ze wskaênika udzia∏u gmin we
wp∏ywach z tego podatku w wysokoÊci 37,42 %.

Art. 76. 1. W roku 2004 cz´Êç równowa˝àcà sub-
wencji ogólnej, o której mowa w art. 21 ust. 1, otrzy-
mujà gminy, w których dochody przeliczeniowe sà ni˝-
sze od dochodów bazowych, z zastrze˝eniem art. 83
ust. 2.

2. Przez dochody bazowe gminy rozumie si´, z za-
strze˝eniem ust. 3, wykazane w sprawozdaniach
i wnioskach sporzàdzonych za 2002 r. na podstawie
odr´bnych przepisów oraz w informacjach sporzàdzo-
nych za 2002 r. przez w∏aÊciwych dysponentów, ∏àczne
dochody z tytu∏u:

1) dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizo-
wanych przez gminy w 2002 r. zadaƒ bie˝àcych,
o których mowa w art. 18 ust. 3 i 3a ustawy wy-
mienionej w art. 61 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 69 — w brzmieniu obowiàzujà-
cym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a których spo-
sób finansowania uleg∏ zmianie z tym dniem;

2) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych;

3) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od
osób prawnych;

4) cz´Êci podstawowej subwencji ogólnej dla gmin;

5) cz´Êci rekompensujàcej subwencji ogólnej dla
gmin — w zakresie kwoty rekompensujàcej do-
chody utracone w zwiàzku z cz´Êciowà likwidacjà
podatku od Êrodków transportowych;

6) rekompensaty, w formie cz´Êci rekompensujàcej
subwencji ogólnej dla gmin, utraconych w 2002 r.
dochodów z tytu∏u ustawowych ulg i zwolnieƒ wy-
nikajàcych z art. 12 ust. 1 pkt 4—6 i ust. 3, art. 13
ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1
i art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z póên. zm.23)), z art. 62 ust. 1 ustawy wymienionej
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w art. 57 oraz z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 lip-
ca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên. zm.24)) —
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycz-
nia 2003 r. 

3. Dochody bazowe gminy, o których mowa
w ust. 2, pomniejsza si´ o wp∏at´ na zwi´kszenie cz´-
Êci podstawowej subwencji ogólnej ustalonà na
2002 r.

4. Przez dochody przeliczeniowe gminy rozumie
si´, z zastrze˝eniem ust. 5, ∏àczne dochody: 

1) wykazane w sprawozdaniach sporzàdzonych za
2002 r. na podstawie odr´bnych przepisów — z ty-
tu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych, zwi´kszonych do kwoty
wynikajàcej ze wskaênika udzia∏u we wp∏ywach
z tego podatku w wysokoÊci 33,80 %;

2) wykazane w sprawozdaniach sporzàdzonych za
2002 r. na podstawie odr´bnych przepisów — z ty-
tu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowe-
go od osób prawnych;

3) z cz´Êci wyrównawczej subwencji ogólnej dla
gmin, o której mowa w art. 20 ust. 1, ustalonej na
2004 r.

5. Dochody przeliczeniowe gminy, o których mowa
w ust. 4, pomniejsza si´ o wp∏at´ okreÊlonà w art. 29,
ustalonà na 2004 r.

6. WysokoÊç nale˝nej gminie cz´Êci równowa˝àcej
subwencji ogólnej ustala si´ w nast´pujàcy sposób:

1) oblicza si´ dla danej gminy ró˝nic´ mi´dzy docho-
dami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi;

2) oblicza si´ wspó∏czynnik udzia∏u dodatniej ró˝nicy
dla danej gminy w ∏àcznej kwocie dodatnich ró˝-
nic dla wszystkich gmin;

3) wspó∏czynnik udzia∏u, obliczony w sposób okreÊlo-
ny w pkt 2, mno˝y si´ przez kwot´ cz´Êci równo-
wa˝àcej subwencji ogólnej, ustalonej zgodnie
z art. 21;

4) je˝eli kwota obliczona w sposób okreÊlony w pkt 3
jest wy˝sza od ró˝nicy mi´dzy dochodami bazo-
wymi a dochodami przeliczeniowymi gminy —
wysokoÊç nale˝nej gminie cz´Êci równowa˝àcej
jest równa ró˝nicy, obliczonej dla gminy w sposób
okreÊlony w pkt 1, a nadwy˝ka Êrodków zwi´ksza
rezerw´ subwencji ogólnej w zakresie kwoty,
o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1;

5) je˝eli kwota obliczona w sposób okreÊlony w pkt 3
jest ni˝sza od ró˝nicy mi´dzy dochodami bazowy-
mi a dochodami przeliczeniowymi gminy — wyso-

koÊç nale˝nej gminie cz´Êci równowa˝àcej jest
równa kwocie obliczonej w sposób okreÊlony
w pkt 3.

Art. 77. 1. W celu wyliczenia na 2004 r. cz´Êci wy-
równawczej subwencji ogólnej dla powiatów, o której
mowa w art. 22 ust. 1, oraz wp∏at okreÊlonych
w art. 30 przyjmuje si´ dochody podatkowe powiatu,
o których mowa w art. 22 ust. 3, wykazane w sprawoz-
daniach oraz informacjach sporzàdzonych za 2002 r.
na podstawie odr´bnych przepisów, z zastrze˝eniem
ust. 2 i art. 84 ust. 1.

2. Dochody z tytu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podat-
ku dochodowego od osób fizycznych zwi´ksza si´ do
kwoty wynikajàcej ze wskaênika udzia∏u powiatów we
wp∏ywach z tego podatku w wysokoÊci 8,00 %.

3. Dochody z tytu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podat-
ku dochodowego od osób prawnych dla danego po-
wiatu ustala si´ jako ∏àcznà kwot´ dochodów z tego
tytu∏u, wykazanych przez gminy, po∏o˝one na terenie
tego powiatu, w sprawozdaniach sporzàdzonych za
2002 r. na podstawie odr´bnych przepisów, zmniejszo-
nà do kwoty wynikajàcej ze wskaênika udzia∏u powia-
tów we wp∏ywach z tego podatku w wysokoÊci 1,00 %.

Art. 78. 1. W celu wyliczenia na 2005 r. cz´Êci wy-
równawczej subwencji ogólnej dla powiatów, o której
mowa w art. 22 ust. 1, oraz wp∏at okreÊlonych
w art. 30 przyjmuje si´ dochody podatkowe powiatu,
o których mowa w art. 22 ust. 3, wykazane w sprawoz-
daniach oraz informacjach sporzàdzonych za 2003 r.
na podstawie odr´bnych przepisów, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Dochody z tytu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podat-
ku dochodowego od osób fizycznych zwi´ksza si´ do
kwoty wynikajàcej ze wskaênika udzia∏u powiatów we
wp∏ywach z tego podatku w wysokoÊci 8,00 %.

3. Dochody z tytu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podat-
ku dochodowego od osób prawnych ustala si´ jako
∏àcznà kwot´ dochodów z tego tytu∏u wykazanych
przez gminy, po∏o˝one na terenie danego powiatu,
w sprawozdaniach sporzàdzonych za 2003 r. na pod-
stawie odr´bnych przepisów, zmniejszonà do kwoty
wynikajàcej ze wskaênika udzia∏u powiatów we wp∏y-
wach z tego podatku w wysokoÊci 1,00 %.

Art. 79. 1. W roku 2004 cz´Êç równowa˝àcà sub-
wencji ogólnej, o której mowa w art. 23 ust. 1, otrzy-
mujà powiaty, w których dochody przeliczeniowe sà
ni˝sze od dochodów bazowych, z zastrze˝eniem
art. 84 ust. 2.

2. Przez dochody bazowe powiatu rozumie si´, wy-
kazane w sprawozdaniach sporzàdzonych za 2002 r. na
podstawie odr´bnych przepisów oraz w informacjach
za 2002 r. sporzàdzonych przez w∏aÊciwych dysponen-
tów, ∏àczne dochody z tytu∏u:

1) dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizo-
wanych przez powiaty w 2002 r., zadaƒ bie˝àcych,
o których mowa w art. 53 ust. 2a ustawy wymie-
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nionej w art. 52 — w zakresie dotyczàcym nauczy-
cieli placówek opiekuƒczo-wychowawczych b´dà-
cych emerytami i rencistami, w art. 10a pkt 7
i 11b i art. 11a pkt 7 ustawy wymienionej w art. 54,
w art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 1
pkt 2 i ust. 2, art. 22 ust. 5, art. 23 ust. 4 i art. 36
ust. 2 ustawy wymienionej w art. 57 oraz w art. 6
i 6a ustawy wymienionej w art. 59 — w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
a których sposób finansowania uleg∏ zmianie
z tym dniem,

2) cz´Êci drogowej subwencji ogólnej dla powiatów
za 2002 r., z wy∏àczeniem Êrodków otrzymanych
z rezerwy tej cz´Êci subwencji oraz Êrodków na
utrzymanie rzecznych przepraw promowych
o Êrednim nat´˝eniu ruchu w skali roku powy˝ej
2 000 pojazdów na dob´,

3) cz´Êci wyrównawczej subwencji ogólnej za 2002 r.,

4) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych za 2002 r.,

5) dochodów, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy
wymienionej w art. 63, za 2002 r.

— powi´kszone o 3 %.

3. Przez dochody przeliczeniowe powiatu rozumie
si´, zastrze˝eniem ust. 4, ∏àczne dochody:

1) wykazane w sprawozdaniach sporzàdzonych za
2002 r. na podstawie odr´bnych przepisów oraz
w informacjach sporzàdzonych za 2002 r. przez
w∏aÊciwych dysponentów z tytu∏u: 

a) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego
od osób fizycznych, zwi´kszonego do kwoty wy-
nikajàcej ze wskaênika udzia∏u we wp∏ywach
z tego podatku, w wysokoÊci 8,00 %,

b) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego
od osób prawnych, ustalonego jako ∏àczna kwo-
ta dochodów z tego tytu∏u uzyskanych w 2002 r.
przez gminy po∏o˝one na obszarze danego po-
wiatu, zmniejszona do kwoty wynikajàcej ze
wskaênika udzia∏u we wp∏ywach z tego podat-
ku, w wysokoÊci 1,00 %,

c) dochodów, o których mowa w art. 23 ust. 3 usta-
wy wymienionej w art. 63, zwi´kszonych do wy-
sokoÊci wynikajàcej ze wskaênika udzia∏u
w tych dochodach obowiàzujàcego od dnia
1 stycznia 2004 r.;

2) z cz´Êci wyrównawczej subwencji ogólnej dla po-
wiatów, o której mowa w art. 22 ust. 1, ustalonej
na 2004 r.

4. Dochody przeliczeniowe powiatu, o których mo-
wa w ust. 3, pomniejsza si´ o wp∏at´, okreÊlonà
w art. 30, ustalonà na 2004 r.

5. WysokoÊç nale˝nej powiatowi cz´Êci równowa-
˝àcej subwencji ogólnej ustala si´ w nast´pujàcy spo-
sób:

1) oblicza si´ dla danego powiatu ró˝nic´ mi´dzy do-
chodami bazowymi a dochodami przeliczeniowy-
mi;

2) oblicza si´ wspó∏czynnik udzia∏u dodatniej ró˝nicy
dla danego powiatu w ∏àcznej kwocie dodatnich
ró˝nic dla wszystkich powiatów;

3) wspó∏czynnik udzia∏u, obliczony w sposób okreÊlo-
ny w pkt 2, mno˝y si´ przez ∏àcznà kwot´ cz´Êci
równowa˝àcej subwencji ogólnej dla powiatów,
ustalonej zgodnie z art. 23;

4) je˝eli kwota obliczona w sposób okreÊlony w pkt 3
jest wy˝sza od ró˝nicy mi´dzy dochodami bazo-
wymi a dochodami przeliczeniowymi powiatu —
wysokoÊç nale˝nej powiatowi cz´Êci równowa˝à-
cej jest równa ró˝nicy obliczonej dla powiatu
w sposób okreÊlony w pkt 1, a nadwy˝ka Êrodków
zwi´ksza rezerw´ subwencji ogólnej w zakresie
kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1;

5) je˝eli kwota obliczona w sposób okreÊlony w pkt 3
jest ni˝sza od ró˝nicy mi´dzy dochodami bazowy-
mi a dochodami przeliczeniowymi powiatu — wy-
sokoÊç nale˝nej powiatowi cz´Êci równowa˝àcej
jest równa kwocie obliczonej w sposób okreÊlony
w pkt 3.

Art. 80. 1. W celu wyliczenia na 2004 r. cz´Êci wy-
równawczej subwencji ogólnej dla województw, o któ-
rej mowa w art. 24 ust. 1, oraz wp∏at okreÊlonych
w art. 31 przyjmuje si´ dochody podatkowe woje-
wództwa, o których mowa w art. 24 ust. 3, wykazane
w sprawozdaniach oraz informacjach sporzàdzonych
za 2002 r. na podstawie odr´bnych przepisów, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Dochody z tytu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podat-
ku dochodowego od osób prawnych zwi´ksza si´ do
kwoty wynikajàcej ze wskaênika udzia∏u województw
we wp∏ywach z tego podatku w wysokoÊci 11,90 %.

Art. 81. 1. W celu wyliczenia na 2005 r. cz´Êci wy-
równawczej subwencji ogólnej dla województw, o któ-
rej mowa w art. 24 ust. 1, oraz wp∏at okreÊlonych
w art. 31 przyjmuje si´ dochody podatkowe woje-
wództwa, o których mowa w art. 24 ust. 3, wykazane
w sprawozdaniach oraz informacjach sporzàdzonych
za 2003 r. na podstawie odr´bnych przepisów, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Dochody z tytu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podat-
ku dochodowego od osób prawnych zwi´ksza si´ do
kwoty wynikajàcej ze wskaênika udzia∏u województw
we wp∏ywach z tego podatku w wysokoÊci 11,90 %.

Art. 82. 1. W 2004 r. kwot´, stanowiàcà 30 % cz´Êci
regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o któ-
rej mowa w art. 25 ust. 8, dzieli si´ mi´dzy wojewódz-
twa, w których dochody przeliczeniowe sà ni˝sze od
dochodów bazowych.

2. Przez dochody bazowe województwa rozumie
si´, wykazane w sprawozdaniach sporzàdzonych za
2002 r. na podstawie odr´bnych przepisów oraz w in-
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formacjach sporzàdzonych za 2002 r. przez w∏aÊci-
wych dysponentów, ∏àczne dochody z tytu∏u:

1) dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizo-
wanych przez województwa w 2002 r. zadaƒ, o któ-
rych mowa w art. 8a ustawy wymienionej
w art. 58, w art. 21 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 62 oraz w art. 40 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 70 — w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2004 r. oraz w art. 5 ustawy wy-
mienionej w art. 59, a których sposób finansowa-
nia uleg∏ zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

2) dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizo-
wanych przez powiaty w 2002 r. zadaƒ, o których
mowa w art. 11b ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej
w art. 54 — w brzmieniu obowiàzujàcym przed
dniem 1 stycznia 2004 r., a których sposób finan-
sowania uleg∏ zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych;

4) udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od
osób prawnych;

5) cz´Êci drogowej subwencji ogólnej dla woje-
wództw za 2002 r., z wy∏àczeniem Êrodków otrzy-
manych z rezerwy tej cz´Êci subwencji;

6) cz´Êci wyrównawczej subwencji ogólnej za 2002 r.

3. Przez dochody przeliczeniowe województwa ro-
zumie si´, z zastrze˝eniem ust. 4, ∏àczne dochody:

1) wykazane w sprawozdaniach sporzàdzonych za
2002 r. na podstawie odr´bnych przepisów — z ty-
tu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych;

2) wykazane w sprawozdaniach sporzàdzonych za
2002 r. na podstawie odr´bnych przepisów — z ty-
tu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podatku dochodowe-
go od osób prawnych, zwi´kszonego do kwoty
wynikajàcej ze wskaênika udzia∏u we wp∏ywach
z tego podatku, w wysokoÊci 10,80 %;

3) ustalone na 2004 r., z tytu∏u:

a) cz´Êci wyrównawczej subwencji ogólnej dla
województw, o której mowa w art. 24,

b) kwot wchodzàcych w sk∏ad cz´Êci regionalnej
subwencji ogólnej dla województw, o których
mowa w art. 25 ust. 2, 4 i 6.

4. Dochody przeliczeniowe województwa, o któ-
rych mowa w ust. 3, pomniejsza si´ o wp∏at´ okreÊlo-
nà w art. 31, ustalonà na 2004 r.

5. WysokoÊç nale˝nej województwu kwoty ustala
si´ w nast´pujàcy sposób:

1) oblicza si´ dla danego województwa ró˝nic´ mi´-
dzy dochodami bazowymi a dochodami przelicze-
niowymi;

2) oblicza si´ wspó∏czynnik udzia∏u dodatniej ró˝nicy
dla danego województwa w ∏àcznej kwocie dodat-
nich ró˝nic dla wszystkich województw;

3) wspó∏czynnik udzia∏u, obliczony w sposób okreÊlo-
ny w pkt 2, mno˝y si´ przez wskaênik 0,30 i ∏àcznà
kwot´ cz´Êci regionalnej subwencji ogólnej dla
województw, o której mowa w art. 25 ust. 1;

4) je˝eli kwota obliczona w sposób okreÊlony w pkt 3
jest wy˝sza od ró˝nicy mi´dzy dochodami bazo-
wymi i dochodami przeliczeniowymi wojewódz-
twa — wysokoÊç nale˝nej województwu kwoty,
o której mowa w ust. 1, jest równa ró˝nicy obliczo-
nej dla województwa w sposób okreÊlony w pkt 1,
a nadwy˝ka Êrodków zwi´ksza rezerw´ subwencji
ogólnej w zakresie kwoty, o której mowa w art. 26
ust. 2 pkt 1;

5) je˝eli kwota obliczona w sposób okreÊlony w pkt 3
jest ni˝sza od ró˝nicy mi´dzy dochodami bazowy-
mi i dochodami przeliczeniowymi województwa
— wysokoÊç nale˝nej województwu kwoty, o któ-
rej mowa w ust. 1, jest równa kwocie obliczonej
w sposób okreÊlony w pkt 3.

Art. 83. 1. W celu ustalenia dochodów podatko-
wych stanowiàcych podstaw´ do wyliczenia, zgodnie
z art. 74, na 2004 r. dla miasta sto∏ecznego Warszawy
cz´Êci wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
o której mowa w art. 20, i wp∏at okreÊlonych w art. 29
sumuje si´:

1) dochody z tytu∏ów, o których mowa w art. 20
ust. 3, wykazane w sprawozdaniach sporzàdza-
nych na podstawie odr´bnych przepisów przez:

a) gminy warszawskie utworzone ustawà z dnia
25 marca 1994 r. o ustroju miasta sto∏ecznego
Warszawy (Dz. U. Nr 48, poz. 195, z póên. zm.25))
oraz gmin´ Weso∏a, zwane dalej „gminami war-
szawskimi” — za okres od dnia 1 stycznia
2002 r. do dnia 26 paêdziernika 2002 r.,

b) miasto sto∏eczne Warszaw´ — za okres od dnia
27 paêdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia
2002 r.;

2) dochody z tytu∏u op∏aty skarbowej, podatku od
czynnoÊci cywilnoprawnych oraz dotacji na oÊwie-
tlenie dróg, wykazane w sprawozdaniu, sporzà-
dzonym na podstawie odr´bnych przepisów, przez
zwiàzek komunalny miasta sto∏ecznego Warszawy
utworzony ustawà wymienionà w pkt 1 lit. a, zwa-
ny dalej „zwiàzkiem komunalnym m. st. Warsza-
wy”— za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
26 paêdziernika 2002 r.

2. W celu wyliczenia na 2004 r. dla miasta sto∏ecz-
nego Warszawy cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogól-
nej dla gmin, zgodnie z art. 76:
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1) przy ustalaniu dochodów bazowych z tytu∏ów,
o których mowa w art. 76 ust. 2, sumuje si´ docho-
dy wykazane:

a) w sprawozdaniach sporzàdzonych na podsta-
wie odr´bnych przepisów przez: 

— gminy warszawskie — za okres od dnia
1 stycznia 2002 r. do dnia 26 paêdziernika
2002 r.,

— miasto sto∏eczne Warszaw´ — za okres od
dnia 27 paêdziernika 2002 r. do dnia 31 grud-
nia 2002 r.,

b) w informacjach sporzàdzonych przez w∏aÊci-
wych dysponentów za 2002 r. — w odniesieniu
do dochodów z tytu∏ów, o których mowa
w art. 76 ust. 2 pkt 1:

— za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
26 paêdziernika 2002 r. — dla gmin warszaw-
skich, 

— za okres od dnia 27 paêdziernika 2002 r. do
dnia 31 grudnia 2002 r. — dla miasta sto∏ecz-
nego Warszawy;

2) wp∏at´ na zwi´kszenie cz´Êci podstawowej sub-
wencji ogólnej na 2002 r., o której mowa w art. 76
ust. 3, ustala si´ jako sum´ wp∏at ustalonych na
2002 r. dla gmin warszawskich za okres od dnia
1 stycznia 2002 r. do dnia 26 paêdziernika 2002 r.
i dla miasta sto∏ecznego Warszawy za okres od
dnia 27 paêdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia
2002 r.; 

3) przy ustalaniu dochodów przeliczeniowych, o któ-
rych mowa w art. 76 ust. 4 pkt 1, sumuje si´ do-
chody wykazane w sprawozdaniach sporzàdzo-
nych na podstawie odr´bnych przepisów przez:

a) gminy warszawskie — za okres od dnia 1 stycz-
nia 2002 r. do dnia 26 paêdziernika 2002 r.,

b) miasto sto∏eczne Warszaw´ — za okres od dnia
27 paêdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia
2002 r.

Art. 84. 1. W celu ustalenia dochodów podatko-
wych stanowiàcych podstaw´ do wyliczenia, zgodnie
z art. 77, na 2004 r. dla miasta sto∏ecznego Warszawy
cz´Êci wyrównawczej subwencji ogólnej dla powia-
tów, o której mowa w art. 22, oraz wp∏at, okreÊlonych
w art. 30, sumuje si´ dochody z tytu∏ów, o których mo-
wa w art. 22 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach spo-
rzàdzanych na podstawie odr´bnych przepisów przez:

1) powiat warszawski — zniesiony ustawà z dnia
15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto∏ecznego
Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127,
poz. 1087), zwany dalej „powiatem warszaw-
skim” — za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do
dnia 26 paêdziernika 2002 r.;

2) miasto sto∏eczne Warszaw´ — za okres od dnia
27 paêdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

2. W celu wyliczenia na 2004 r. dla miasta sto∏ecz-
nego Warszawy cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogól-
nej dla powiatów, zgodnie z art. 79:

1) przy ustalaniu dochodów bazowych z tytu∏ów,
o których mowa w art. 79 ust. 2, sumuje si´ docho-
dy wykazane:

a) w sprawozdaniach sporzàdzonych na podsta-
wie odr´bnych przepisów przez:

— powiat warszawski — za okres od dnia
1 stycznia 2002 r. do dnia 26 paêdziernika
2002 r., 

— miasto sto∏eczne Warszaw´ — za okres od
dnia 27 paêdziernika 2002 r. do dnia 31 grud-
nia 2002 r., 

b) w informacjach sporzàdzonych przez w∏aÊci-
wych dysponentów za 2002 r. — w odniesieniu
do dochodów z tytu∏ów, o których mowa
w art. 79 ust. 2 pkt 1:

— za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
26 paêdziernika 2002 r. dla powiatu war-
szawskiego, 

— za okres od dnia 27 paêdziernika 2002 r. do
dnia 31 grudnia 2002 r. dla miasta sto∏eczne-
go Warszawy, 

— za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
26 paêdziernika 2002 r. dla zwiàzku komunal-
nego m. st. Warszawy, w przypadku dotacji,
o której mowa w ust. 3;

2) przy ustalaniu dochodów przeliczeniowych, o któ-
rych mowa w art. 79 ust. 3 pkt 1, sumuje si´ do-
chody wykazane w sprawozdaniach sporzàdzo-
nych na podstawie odr´bnych przepisów przez:

a) powiat warszawski — za okres od dnia 1 stycz-
nia 2002 r. do dnia 26 paêdziernika 2002 r., 

b) miasto sto∏eczne Warszaw´ — za okres od dnia
27 paêdziernika 2002 r. do dnia 31 grudnia
2002 r.

3. W odniesieniu do miasta sto∏ecznego Warszawy
przez cz´Êç drogowà subwencji ogólnej dla powiatów
za 2002 r. nale˝y rozumieç równie˝ dotacj´ z bud˝etu
paƒstwa dla zwiàzku komunalnego m. st. Warszawy
na finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania,
zarzàdzania i ochrony dróg krajowych, wojewódzkich
i powiatowych w mieÊcie sto∏ecznym Warszawie.

Art. 85. 1. W 2004 r. gminy otrzymujà cz´Êç rekom-
pensujàcà subwencji ogólnej z tytu∏u ostatecznego
rozliczenia cz´Êci rekompensujàcej subwencji ogólnej,
okreÊlonej w art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorzàdu terytorial-
nego w latach 1999—2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983,
z póên. zm.26)), za 2003 r. 
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2. Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie
art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, zachowujà
moc do dnia 31 grudnia 2004 r. w zakresie dokonania
rozliczenia faktycznych rocznych skutków wynikajà-
cych z decyzji i nakazów p∏atniczych oraz deklaracji
podatkowych za rok podatkowy 2003.

3. W ustawie bud˝etowej na rok 2004 tworzy si´
rezerw´ celowà subwencji ogólnej z przeznaczeniem
na rozliczenia cz´Êci rekompensujàcej subwencji ogól-
nej, o których mowa w ust. 1.

Art. 86. Na rok 2004 rezerwa, o której mowa
w art. 26 ust. 2 pkt 2, stanowi sum´:

1) kwoty rezerwy cz´Êci drogowej subwencji ogólnej
na 2003 r. ustalonej zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek
samorzàdu terytorialnego w latach 1999—2003
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia
2003 r. oraz 

2) kwoty na utrzymanie rzecznych przepraw promo-
wych o Êrednim nat´˝eniu ruchu powy˝ej 2000 po-
jazdów na dob´ ustalonej na 2003 r. w ramach cz´-
Êci drogowej subwencji ogólnej.

Art. 87. 1. Powiat, który prowadzi lub zleca prowa-
dzenie ponadgminnych domów pomocy spo∏ecznej,
zwanych dalej „domami”, otrzymuje dotacje celowe
z bud˝etu paƒstwa, wed∏ug zasad okreÊlonych
w ust. 2—4.

2. Dotacja przys∏uguje powiatowi, który prowadzi
lub zleca prowadzenie domu, w którym przebywajà
mieszkaƒcy przyj´ci do tego domu przed dniem
1 stycznia 2004 r., a tak˝e powiatowi, który przyjmie
do domu osoby ze skierowaniami wydanymi przed
tym dniem.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazy-
wana w okresach miesi´cznych.

4. Wojewoda przekazuje kwot´ dotacji dla powiatu
na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkaƒ-
ców domów, o których mowa w ust. 2, i miesi´cznych
kosztach utrzymania tej liczby mieszkaƒców, uzyska-
nych za miesiàc poprzedzajàcy miesiàc, na który jest
ustalana dotacja.

5. Miesi´cznà kwot´ dotacji dla powiatu ustala si´
w wysokoÊci odpowiadajàcej iloczynowi liczby miesz-
kaƒców domów, o których mowa w ust. 2, w powiecie
i Êredniego miesi´cznego kosztu utrzymania w domu,
pomniejszonemu o dochody uzyskiwane z odp∏atno-
Êci za pobyt w domu za mieszkaƒca, z zastrze˝eniem
ust. 6.

6. Do wyliczenia dotacji przyjmuje si´ Êredni mie-
si´czny koszt utrzymania w domu nie wy˝szy jednak
ni˝ Êrednia miesi´czna kwota dotacji wyliczona dla
województwa.

7. Ârednià miesi´cznà kwot´ dotacji dla wojewódz-
twa stanowi ustalana w bud˝ecie wojewody miesi´czna
kwota dotacji przeznaczona na dzia∏alnoÊç domów, usta-
lona zgodnie z ust. 5, bez wydatków inwestycyjnych, po-
dzielona przez liczb´ mieszkaƒców w tych domach.

8. Osoby przyj´te do domu pomocy spo∏ecznej
przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz osoby posiadajàce
skierowania do domu pomocy spo∏ecznej wydane
przed dniem 1 stycznia 2004 r. ponoszà op∏at´ na do-
tychczasowych zasadach.

9. Zasady okreÊlone w ust. 1—8 stosuje si´ odpo-
wiednio w przypadku przej´cia przez samorzàd woje-
wództwa domu pomocy spo∏ecznej na podstawie
umowy z w∏aÊciwym powiatem. 

Art. 88. 1. Do przyznawania i wyp∏aty Êwiadczeƒ
okreÊlonych w ustawie wymienionej w art. 54, dla osób
skierowanych do domu pomocy spo∏ecznej przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ do-
tychczasowe przepisy o w∏aÊciwoÊci miejscowej.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy jed-
nostki organizacyjne pomocy spo∏ecznej o zasi´gu po-
nadpowiatowym stajà si´ jednostkami regionalnymi. 

3. Do czasu wydania rozporzàdzeƒ na podstawie
przepisów ustawy wymienionej w art. 54 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

Art. 89. 1. Udzia∏ gmin we wp∏ywach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych, o którym mowa
w art. 4 ust. 2, zmniejsza si´ o liczb´ punktów procen-
towych odpowiadajàcych iloczynowi 3,81 punktu pro-
centowego i wskaênika obliczonego ∏àcznie dla ca∏ego
kraju, wed∏ug zasad okreÊlonych w ust. 2.

2. Wskaênik, o którym mowa w ust. 1, ustala si´
dzielàc liczb´ mieszkaƒców przyj´tych przed dniem
1 stycznia 2004 r. do domów pomocy spo∏ecznej, we-
d∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca roku bazowego, przez
liczb´ mieszkaƒców przyj´tych przed dniem 1 stycznia
2004 r., wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2003 r.

3. Dla 2004 r. wskaênik, o którym mowa w ust. 1,
wynosi 0,95.

Art. 90. 1. W 2004 r. powiaty prowadzàce placówki
opiekuƒczo-wychowawcze otrzymujà dotacje celowe
z bud˝etu paƒstwa na dotychczasowych zasadach.

2. W 2004 r. udzia∏ powiatów we wp∏ywach z podat-
ku dochodowego od osób fizycznych wynosi 8,42 %.

3. Do dnia 31 grudnia 2004 r. powiat prowadzàcy
placówk´ opiekuƒczo-wychowawczà jest zobowiàza-
ny do ustalenia powiatów w∏aÊciwych ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania przebywajàcych w placówce
dzieci przed ich skierowaniem do tej placówki.

4. Do dnia 31 grudnia 2004 r. powiat prowadzàcy
placówk´ opiekuƒczo-wychowawczà ma obowiàzek za-
wrzeç z w∏aÊciwym powiatem, ustalonym zgodnie
z ust. 3, umow´ okreÊlajàcà warunki i sposób przekazy-
wania powiatowi prowadzàcemu placówk´ Êrodków fi-
nansowych przez powiat, na terenie którego mia∏y
miejsce zamieszkania dzieci przebywajàce w placówce. 

Art. 91. Jednostki samorzàdu terytorialnego zobo-
wiàzane do dokonania wp∏at do bud˝etu paƒstwa,
o których mowa w art. 29—31, przekazujà pierwszà ra-
t´ tych wp∏at w terminie do dnia 31 stycznia 2004 r.
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Art. 92. Przy ustalaniu na 2004 r.:

1) cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogólnej i wp∏at dla
gmin, w których wskaênik G jest wy˝szy od 150 %
wskaênika Gg i dochody bazowe sà wy˝sze od do-
chodów przeliczeniowych:

a) zmniejsza si´ kwot´ wp∏at o kwot´ nie wi´kszà
ni˝ cz´Êç równowa˝àca subwencji ogólnej oraz

b) zmniejsza si´ kwot´ cz´Êci równowa˝àcej sub-
wencji ogólnej o kwot´ zmniejszenia wp∏at,
o której mowa w lit. a; 

2) cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogólnej i wp∏at dla
powiatów, w których wskaênik P jest wy˝szy od
110 % wskaênika Pp i dochody bazowe sà wy˝sze
od dochodów przeliczeniowych:

a) zmniejsza si´ kwot´ wp∏at o kwot´ nie wi´kszà
ni˝ cz´Êç równowa˝àca subwencji ogólnej oraz

b) zmniejsza si´ kwot´ cz´Êci równowa˝àcej sub-
wencji ogólnej o kwot´ zmniejszenia wp∏at,
o której mowa w lit. a; 

3) kwoty stanowiàcej 30 % cz´Êci regionalnej sub-
wencji ogólnej, o której mowa w art. 25 ust. 8,
i wp∏at dla województw, w których wskaênik
W jest wy˝szy od 110 % wskaênika Ww i dochody
bazowe sà wy˝sze od dochodów przeliczenio-
wych:

a) zmniejsza si´ kwot´ wp∏at o kwot´ nie wi´kszà
ni˝ kwota wchodzàca w sk∏ad cz´Êci regionalnej
subwencji ogólnej oraz 

b) zmniejsza si´ kwot´ wchodzàcà w sk∏ad cz´Êci
regionalnej subwencji ogólnej o kwot´ zmniej-
szenia wp∏at, o której mowa w lit. a.

Art. 93. 1. W celu zapewnienia ciàg∏oÊci finanso-
wania zadaƒ gmin i powiatów w 2004 r., minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych przeka˝e na ich
rachunki, w terminie do dnia 20 stycznia 2004 r., jed-
norazowà zaliczk´ z bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci
1/12 ró˝nicy mi´dzy kwotà wynikajàcà z planowanej
na 2004 r. dla danej jednostki kwoty udzia∏u we wp∏y-
wach z podatku dochodowego od osób fizycznych
a kwotà wynikajàcà z udzia∏u we wp∏ywach z tego po-
datku przed dniem 1 stycznia 2004 r. 

2. W celu zapewnienia ciàg∏oÊci finansowania za-
daƒ województw w 2004 r., minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych przeka˝e na ich rachunki,
w terminie do dnia 20 stycznia 2004 r., jednorazowà
zaliczk´ z bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci 1/12 kwoty
planowanych dochodów województwa z tytu∏u udzia-
∏u we wp∏ywach z podatku dochodowego od osób
prawnych, ustalonà jako iloczyn planowanej na 2004 r.
ogólnej kwoty wp∏ywów z tego podatku, wskaênika
0,1390 oraz wskaênika równego udzia∏owi wp∏ywów
z podatku dochodowego od osób prawnych w 2002 r.
z terenu danego województwa w ogólnej kwocie
wp∏ywów z tego podatku w tym samym roku, z za-
strze˝eniem ust. 6.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych potràci w szeÊciu równych ratach, poczàwszy od
dnia 1 maja 2004 r., z dochodów z tytu∏u udzia∏u we
wp∏ywach z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych kwoty odpowiadajàce przekazanej zaliczce,
o której mowa w ust. 1.

4. Województwa, poczàwszy od dnia 1 maja
2004 r., dokonujà zwrotu zaliczki, o której mowa
w ust. 2, w szeÊciu równych ratach, na rachunek bu-
d˝etu paƒstwa, przy czym termin sp∏aty ka˝dej z rat
up∏ywa 5 dnia danego miesiàca. Od kwot niewp∏aco-
nych w tym terminie nalicza si´ odsetki jak dla zale-
g∏oÊci podatkowych.

5. Do niewp∏aconych w terminie kwot, o których
mowa w ust. 4, stosuje si´ odpowiednio przepisy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Podstaw´ obliczenia wskaênika udzia∏u wp∏y-
wów z podatku dochodowego od osób prawnych sta-
nowià dochody z tytu∏u udzia∏u z tego podatku wyka-
zane w sprawozdaniach za 2002 r., których obowiàzek
sporzàdzania wynika z odr´bnych przepisów.

Art. 94. 1. Przepisy art. 10 ust. 6 i 8—10 oraz art. 11,
12 i 18 ustawy wymienionej w art. 69, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy, stosuje si´ odpowiednio do rozliczenia
w 2004 r. dotacji dla gmin na dofinansowanie wyp∏at
dodatków mieszkaniowych za rok 2003.

2. Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie
art. 13 ustawy wymienionej w art. 69, zachowujà moc
do dnia 1 lutego 2004 r. 

Art. 95. W zakresie op∏at, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 2 lit. e, nale˝nych za okres do dnia 31 grud-
nia 2001 r., wymierzonych przez organ wskazany w od-
r´bnych przepisach inny ni˝ urzàd skarbowy, udziela-
nie ulg, odraczanie, umarzanie oraz rozk∏adanie na ra-
ty op∏at mo˝e nastàpiç w sposób, okreÊlony przepisa-
mi odr´bnymi, po uzyskaniu zgody wójta (burmistrza,
prezydenta miasta). Zgoda jest wydawana w formie
postanowienia, na które nie przys∏uguje za˝alenie. 

Art. 96. Do post´powaƒ w sprawie zwrotu dotacji,
o których mowa w art. 43 i 44 ustawy wymienionej
w art. 85 ust. 1, wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy ustawy o finansach publicznych.

Art. 97. Zasady wynikajàce z art. 19—32, art. 71,
73, 74, 76, 77, 79, 80, 82—87, 89, art. 90 ust. 1 i 2
i art. 92 stosuje si´ po raz pierwszy do ustalenia sub-
wencji ogólnej dla jednostek samorzàdu terytorialne-
go na rok 2004 oraz do opracowania ustawy bud˝eto-
wej i uchwa∏ bud˝etowych na rok 2004.

Art. 98. W roku 2003:

1) termin, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1, prze-
d∏u˝a si´ do dnia 1 grudnia 2003 r.;

2) termin, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.9)),
przed∏u˝a si´ do dnia 1 grudnia 2003 r.;
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3) termin, o którym mowa w art. 121 ust. 1 ustawy wy-
mienionej w pkt 2 oraz w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póên. zm.27)), w art. 55
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzà-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z póên. zm.4)) i w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z póên. zm.28)),
przed∏u˝a si´ do dnia 15 grudnia 2003 r.;

4) termin, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 2, przed∏u˝a si´ do dnia
31 grudnia 2003 r.

Art. 99. Traci moc art. 40 ust. 1 pkt 1—3
i ust. 1a oraz art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listo-

pada 1998 r. o dochodach jednostek samorzàdu tery-
torialnego w latach 1999—2003 (Dz. U. Nr 150,
poz. 983, z póên. zm.26)).

Art. 100. W terminie 14 dni od dnia og∏oszenia
ustawy bud˝etowej na rok 2004, nie wczeÊniej jednak
ni˝ dnia 2 stycznia 2004 r., minister w∏aÊciwy do spraw
finansów publicznych przekazuje w∏aÊciwym jednost-
kom samorzàdu terytorialnego informacje o ostatecz-
nych wysokoÊciach kwot na rok 2004, o których mowa
w art. 33 ust. 1 pkt 2.

Art. 101. Prezes Rady Ministrów do dnia 30 czerw-
ca 2006 r. przed∏o˝y Sejmowi informacj´ o skutkach
obowiàzywania art. 20—41 wraz z propozycjami
zmian.

Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z tym ˝e art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 34 ust. 1
pkt 1, art. 55, art. 69 pkt 5, art. 97, art. 98, art. 99
i art. 100 wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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. 

28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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. 

1967

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie wskaêników przyrostu przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w 2004 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grud-
nia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta∏towania
przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´-
biorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Ustala si´, ˝e w 2004 r.:

1) maksymalny roczny wskaênik przyrostu przeci´t-
nego miesi´cznego wynagrodzenia wynosi 3,2 %;

2) orientacyjne wskaêniki przyrostu przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia w kolejnych kwarta-
∏ach roku, w stosunku do przeci´tnego miesi´czne-
go wynagrodzenia z roku poprzedniego, wynoszà:

a) w I kwartale — 2,0 %,

b) w II kwartale — 3,0 %,

c) w III kwartale — 3,3 %,

d) w IV kwartale — 4,5 %.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100,
poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 63.


