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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 wrzeÊnia 2005 r.

w sprawie podzia∏u cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu tery-
torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób podzia∏u cz´Êci
równowa˝àcej subwencji ogólnej dla gmin na 2006 r.

§ 2. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) gminie miejskiej, gminie wiejskiej lub gminie miej-
sko-wiejskiej — nale˝y przez to rozumieç rodzaj
gminy, o której mowa w rozporzàdzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szcze-
gó∏owych zasad prowadzenia, stosowania i udo-

st´pniania krajowego rejestru urz´dowego po-
dzia∏u terytorialnego kraju oraz zwiàzanych z tym
obowiàzków organów administracji rzàdowej
i jednostek samorzàdu terytorialnego (Dz. U.
Nr 157, poz. 1031, z póên. zm.2));

2) liczbie mieszkaƒców danej gminy miejskiej, wiej-
skiej lub miejsko-wiejskiej oraz wszystkich gmin
miejskich, wiejskich lub miejsko-wiejskich — nale-
˝y przez to rozumieç liczb´ mieszkaƒców faktycz-
nie zamieszka∏ych na obszarze danej gminy miej-
skiej, wiejskiej lub miejsko-wiejskiej oraz wszyst-
kich gmin miejskich, wiejskich lub miejsko-wiej-
skich, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2004 r.,
ustalonà przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100
i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r.
Nr 208, poz. 2022 oraz z 2004 r. Nr 254, poz. 2535.



2. Identyfikatory jednostek podzia∏u administracyj-
nego, w rozumieniu rozporzàdzenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, przyjmuje si´ wed∏ug stanu prawnego
na dzieƒ 1 stycznia 2005 r.

3. Dane dotyczàce uzyskanych dochodów i ponie-
sionych wydatków gmin ustala si´ na podstawie da-
nych ze sprawozdaƒ bud˝etowych za 2004 r., których
obowiàzek sporzàdzania wynika z odr´bnych przepi-
sów.

§ 3. Z kwoty cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogól-
nej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 li-
stopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu te-
rytorialnego, wydziela si´ kwoty w wysokoÊci:

1) 50 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 4;

2) 25 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 5;

3) 25 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 6.

§ 4. 1. Kwot´, o której mowa w § 3 pkt 1, rozdziela
si´ mi´dzy gminy miejskie, w których wydatki na do-
datki mieszkaniowe poniesione w 2004 r., w przelicze-
niu na jednego mieszkaƒca gminy, by∏y wy˝sze od
80 % Êrednich wydatków wszystkich gmin miejskich
poniesionych na ten cel w 2004 r., w przeliczeniu na
jednego mieszkaƒca tych gmin.

2. WysokoÊç nale˝nej gminie kwoty, o której mowa
w § 3 pkt 1, ustala si´ w nast´pujàcy sposób:

1) dla danej gminy miejskiej ustala si´, z dok∏adno-
Êcià do drugiego miejsca po przecinku, wydatki na
dodatki mieszkaniowe poniesione w 2004 r.,
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca gminy;

2) dla gmin spe∏niajàcych warunki, o których mowa
w ust. 1, oblicza si´ ró˝nic´ mi´dzy wydatkami na
dodatki mieszkaniowe poniesionymi w 2004 r.,
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca gminy
a 80 % Êrednich wydatków na ten cel poniesio-
nych w 2004 r. przez wszystkie gminy miejskie,
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca tych gmin;

3) oblicza si´ nadwy˝k´ wydatków na dodatki miesz-
kaniowe, poniesione w 2004 r., jako iloczyn ró˝ni-
cy wydatków, wyliczonej w pkt 2, i liczby miesz-
kaƒców gminy; 

4) oblicza si´, z dok∏adnoÊcià do dziesiàtego miejsca
po przecinku, wspó∏czynnik udzia∏u nadwy˝ki wy-
datków danej gminy, o której mowa w pkt 3,
w ∏àcznej kwocie nadwy˝ki wydatków gmin miej-
skich spe∏niajàcych warunki otrzymania kwoty,
o której mowa w § 3 pkt 1; 

5) wspó∏czynnik udzia∏u, obliczony w sposób okre-
Êlony w pkt 4, mno˝y si´ przez kwot´ cz´Êci rów-
nowa˝àcej subwencji ogólnej, o której mowa
w § 3 pkt 1.

§ 5. 1. Kwot´, o której mowa w § 3 pkt 2, rozdziela
si´ mi´dzy gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie,

w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, ponie-
sione w 2004 r., w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca
gminy by∏y wy˝sze od 90 % Êrednich wydatków
wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich ponie-
sionych na ten cel w 2004 r., w przeliczeniu na jedne-
go mieszkaƒca tych gmin.

2. WysokoÊç nale˝nej gminie kwoty, o której mowa
w § 3 pkt 2, ustala si´ w nast´pujàcy sposób:

1) dla danej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej
ustala si´, z dok∏adnoÊcià do drugiego miejsca po
przecinku, wydatki na dodatki mieszkaniowe po-
niesione w 2004 r., w przeliczeniu na jednego
mieszkaƒca gminy;

2) dla gmin spe∏niajàcych warunki, o których mowa
w ust. 1, oblicza si´ ró˝nic´ mi´dzy wydatkami na
dodatki mieszkaniowe poniesionymi w 2004 r.,
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca gminy
a 90 % Êrednich wydatków na ten cel poniesio-
nych w 2004 r. przez wszystkie gminy wiejskie
i miejsko-wiejskie, w przeliczeniu na jednego
mieszkaƒca tych gmin;

3) oblicza si´ nadwy˝k´ wydatków na dodatki miesz-
kaniowe poniesione w 2004 r., jako iloczyn ró˝nicy
wydatków, wyliczonej w pkt 2, i liczby mieszkaƒ-
ców gminy; 

4) oblicza si´, z dok∏adnoÊcià do dziesiàtego miejsca
po przecinku, wspó∏czynnik udzia∏u nadwy˝ki wy-
datków danej gminy w ∏àcznej kwocie nadwy˝ki
wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
spe∏niajàcych warunki otrzymania kwoty, o której
mowa w § 3 pkt 2;

5) wspó∏czynnik udzia∏u, obliczony w sposób okre-
Êlony w pkt 4, mno˝y si´ przez kwot´ cz´Êci rów-
nowa˝àcej subwencji ogólnej, o której mowa
w § 3 pkt 2.

§ 6. 1. Kwot´, o której mowa w § 3 pkt 3, rozdziela
si´ mi´dzy gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie,
w których suma dochodów — zrealizowanych
w 2004 r. z tytu∏u udzia∏u we wp∏ywach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych oraz dochodów, jakie
gmina mog∏a uzyskaç w 2004 r. z podatku rolnego,
stosujàc do ich obliczenia Êrednià cen´ skupu ˝yta,
i z podatku leÊnego, stosujàc do ich obliczenia Êrednià
cen´ sprzeda˝y drewna, og∏oszone przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego, bez zwolnieƒ, od-
roczeƒ, umorzeƒ oraz zaniechaƒ poboru takich podat-
ków, w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca gminy —
jest ni˝sza od 80 % Êrednich dochodów z tych samych
tytu∏ów we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-
-wiejskich w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca tych
gmin.

2. WysokoÊç nale˝nej gminie kwoty, o której mowa
w § 3 pkt 3, ustala si´ w nast´pujàcy sposób:

1) dla danej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej
ustala si´, z dok∏adnoÊcià do drugiego miejsca po
przecinku, sum´ dochodów z tytu∏ów, o których
mowa w ust. 1, w przeliczeniu na jednego miesz-
kaƒca gminy;
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2) dla gmin spe∏niajàcych warunki, o których mowa
w ust. 1, oblicza si´ ró˝nic´ mi´dzy 80 % Êrednich
dochodów wszystkich gmin wiejskich i miejsko-
-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca
tych gmin, z tytu∏ów, o których mowa w ust. 1,
a dochodami gminy z tych samych tytu∏ów
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca gminy; 

3) oblicza si´ tzw. dochody do uzupe∏nienia jako ilo-
czyn wyliczonej w pkt 2 ró˝nicy dochodów z tytu-
∏ów, o których mowa w ust. 1, i liczby mieszkaƒ-
ców gminy; 

4) dla danej gminy oblicza si´, z dok∏adnoÊcià do
dziesiàtego miejsca po przecinku, wspó∏czynnik
udzia∏u dochodów do uzupe∏nienia w ∏àcznej kwo-
cie dochodów do uzupe∏nienia gmin wiejskich

i miejsko-wiejskich spe∏niajàcych warunki otrzy-
mania kwoty, o której mowa w § 3 pkt 3;

5) wspó∏czynnik udzia∏u, obliczony w sposób okre-
Êlony w pkt 4, mno˝y si´ przez kwot´ cz´Êci rów-
nowa˝àcej subwencji ogólnej, o której mowa
w § 3 pkt 3.

§ 7. Cz´Êç równowa˝àca subwencji ogólnej dla da-
nej gminy stanowi sum´ kwot obliczonych zgodnie
z przepisami § 4—6.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 wrzeÊnia 2005 r.

w sprawie podzia∏u cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu tery-
torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób podzia∏u cz´-
Êci równowa˝àcej subwencji ogólnej dla powiatów na
2006 r.

§ 2. Z kwoty cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogól-
nej, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 li-
stopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzàdu te-
rytorialnego, zwanej dalej „ustawà”, wydziela si´
kwoty w wysokoÊci: 

1) 9 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 3;

2) 7 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 4;

3) 30 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 5;

4) 30 % — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 6;

5) 24% — której podzia∏u dokonuje si´ na zasadach
okreÊlonych w § 7.

§ 3. 1. Kwot´, o której mowa w § 2 pkt 1, rozdziela
si´ mi´dzy powiaty, w których ró˝nica wydatków na
rodziny zast´pcze mi´dzy rokiem 2004 a rokiem 2003,
powi´kszona o Êrodki z rezerwy subwencji ogólnej,
przyznane w 2004 r. na rodziny zast´pcze, jest dodat-
nia.

2. WysokoÊç nale˝nej powiatowi kwoty stanowi
iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 pkt 1, i wspó∏czyn-
nika udzia∏u dodatniej ró˝nicy wydatków powiatu na
rodziny zast´pcze w sumie dodatnich ró˝nic.

3. Wspó∏czynnik, o którym mowa w ust. 2, ustala
si´ w nast´pujàcy sposób:

1) ustala si´ dodatnià ró˝nic´ mi´dzy wydatkami po-
wiatu poniesionymi w 2004 r. na rodziny zast´p-
cze, powi´kszonymi o kwot´ przyznanà w 2004 r.
na rodziny zast´pcze z rezerwy subwencji ogólnej,
a wydatkami poniesionymi na rodziny zast´pcze
w 2003 r.;

2) oblicza si´ sum´ dodatnich ró˝nic wydatków,
o których mowa w pkt 1, dla powiatów spe∏niajà-
cych warunek, o którym mowa w ust. 1;

3) ustala si´ wspó∏czynnik udzia∏u powiatu, obliczo-
ny do dziesiàtego miejsca po przecinku, jako iloraz
dodatniej ró˝nicy powiatu, o której mowa w pkt 1,
w sumie dodatnich ró˝nic, o której mowa w pkt 2.

4. Kwot´ wydatków ustala si´ na podstawie da-
nych wykazanych w sprawozdaniach bud˝etowych
sporzàdzanych na podstawie odr´bnych przepisów.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
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