Warszawa, dnia 12 października 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER
ROZWOJU I FINANSÓW
ST8.4750.12.201
Zarząd Województwa
wszystkie
Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), przekazuję w załączeniu
informacje o:


rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,



planowanej na rok 2018 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych,



rocznej planowanej wysokości wpłaty województw do budżetu państwa, przyjętej
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,



kwotach dotacji celowej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Planowane na 2018 r. dochody województw z powyższych tytułów zostały ustalone
według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została obliczona zgodnie
z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2018 r. wynosi
1.177.802 tys. zł. Składa się ona z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa,
w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów
podatkowych dla wszystkich województw.
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Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę
mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72 % różnicy między wskaźnikiem
dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw,
a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie.
Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa,
w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest
niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz
liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.
Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej
liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na
1 mieszkańca w kraju.
W 2018 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Część regionalna subwencji ogólnej
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2018 r. została zaplanowana
w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa.
Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, tj.:
- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110%
średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający
rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części
regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby
bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125%
wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.
W 2018 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.
Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wykazana w załączniku do niniejszego pisma,
stanowi 90% tej części subwencji wyliczonej dla poszczególnych województw. Kwota ta
zostanie zwiększona do 100% w przypadku, gdy nie wystąpią przesłanki, o których mowa
w art. 70a ust 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Minister Rozwoju i Finansów w terminie do 30 września 2018 r. poinformuje
województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.
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Rezerwa celowa
Stosownie do przepisu art. 70c ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 została zaplanowana rezerwa
celowa przeznaczona na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwą
dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Rezerwa na rok 2018
została ustalona w wysokości 247.000 tys. zł, zgodnie z art. 70c ust. 2c ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.
Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg
wojewódzkich w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Wysokość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji
dofinansowanych zadań. W tym przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 128 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym, kwota dotacji
na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych jednostek samorządu
terytorialnego nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadań. Powyższych
dotacji będą udzielali właściwi wojewodowie.
Do rozliczenia i zwrotu dotacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.

Część oświatowa subwencji ogólnej
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na
rok 2018 wynosi 43.079.335 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części
oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017
o 1.169.799 tys. zł, tj. o 2,8%.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej subwencji ogólnej
została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie
mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej
o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały
uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
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b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały
przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której
dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
c) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby
uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów
dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły
podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
d) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów
wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych.
Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 r. –
43.079.335 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 172.318 tys. zł.
W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego
podzielono kwotę 42.907.017 tys. zł, z tego dla:
 gmin

27.829.869 tys. zł,

 powiatów

14.470.393 tys. zł,

 województw

606.755 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na
realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.
Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący
podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części
oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., określony został na podstawie:
a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu
na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych
i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych
w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.)
w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do
kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części
oświatowej subwencji ogólnej,
c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017
wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września
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2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez
organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich
wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji
ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.
Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej
subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody
podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu
terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego zadań oświatowych.
Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji
Narodowej. W związku z powyższym, ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty
części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty do budżetu państwa
Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 łączna kwota wpłat województw,
ustalona według zasad określonych w art. 70a ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, wynosi 376.353 tys. zł.
Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw,
dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca
w województwie jest większy niż 125% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich
województw.
Kwota rocznej wpłaty, nie może przekroczyć 35% dochodów podatkowych województwa
z roku poprzedzającego rok bazowy.
Jeżeli dochody województwa dokonującego wpłat, z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych ustalone jako suma tych dochodów uzyskanych w drugim półroczu roku
bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego będą niższe o więcej niż 10%
w porównaniu do tych dochodów uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku
poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego, województwo
dokonuje wpłat niższych o 10%. Minister Rozwoju i Finansów poinformuje województwa
spełniające wyżej wymienione warunki o zmienionej wysokości wpłat, w terminie do
30 września 2018 r.
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Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, województwa zobowiązane są do dokonywania wpłat na
rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego
miesiąca. Od kwot niewpłaconych w terminie, nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości
podatkowych.
Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów,
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku
Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 18 1010 1010 0071 7113 9137 2003.
***
Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału województw
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru
dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe
planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych
dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym
w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma
bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody województw mogą
być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez
Ministra Rozwoju i Finansów.
***
Pragnę również zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku zmiany banku
prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru
rachunku bankowego, województwa zobowiązane są do przekazania ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym
w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.
Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. Marszałka
Województwa oraz Skarbnika.

***
Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2018 rok przyjęto:


prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w wysokości 102,3%,
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średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
w wysokości 100,0%,



wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
***

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw
i wysokości wpłat na 2018 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych
powiadomi wszystkie województwa – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy
budżetowej na rok 2018.
***
Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji
ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw
subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu
Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
Ministra Rozwoju i Finansów

dr hab. Teresa Czerwińska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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