Warszawa, dnia 12 października 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW
ST3.4750.37.2017

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy
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 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych,

-

planowanej na 2018 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2018 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa
zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin
(bez części oświatowej) wynosi 8.126.396 tys. zł, z tego:
-

część wyrównawcza subwencji ogólnej

7.495.538 tys. zł,

-

część równoważąca subwencji ogólnej

613.858 tys. zł,

-

część rekompensująca subwencji ogólnej

17.000 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty
uzupełniającej.
Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 5.629.943 tys. zł.
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Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę
podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92%
średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.
Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania
dochodów podatkowych gminy za 2016 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych
regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.) oraz dane o liczbie
mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., ustalonej przez Główny Urząd
Statystyczny.
W 2018 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1886 gmin,
z tego: 139 miast, 454 miasta i gminy oraz 1.293 gminy.
Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do
średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła
122,914905212737 osoby na 1 km2) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.
Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez
Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest niższa od średniej
gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż
150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty
uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości
zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego
dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin
wynosi 42.074 tys. zł i zwiększy część równoważącą subwencji ogólnej na 2018 r.
W 2018 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.823.521 tys. zł, otrzyma 1.786 gmin,
z tego: 7 miast, 454 miasta i gminy oraz 1.325 gmin.
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.,
b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części
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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 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.
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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.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej
kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (613.858 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części
wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest
wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju
i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana
(42.074 tys. zł).
Wynikająca z powyższego kwota 655.932 tys. zł została rozdzielona między gminy zgodnie
z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem
wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy
(2016 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku
rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.
W 2018 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1.515 gmin, z tego: 180 miast,
477 miast i gmin oraz 858 gmin.
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 ujęta została kwota przeznaczona na część
rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 17.000 tys. zł.
Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października
2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od
nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez
przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie
specjalnych stref ekonomicznych.
Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części
rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599, z późn. zm.), natomiast wykaz gmin uprawnionych do
otrzymania tej rekompensaty w 2018 r. zostanie określony - w drodze rozporządzenia – przez
ministra właściwego do spraw gospodarki.
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Wpłaty gmin do budżetu państwa
Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 łączna kwota wpłat gmin do budżetu
państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według
zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi
613.858 tys. zł.
Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin,
zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na
1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin
w kraju.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu
państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów
Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy
w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.
* * *
O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości
wpłat na 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów powiadomi wszystkie gminy – 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.
* * *
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, w 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98%.
Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjnoszacunkowy, 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 projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które
Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym,
faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają
z załączonej informacji.
* * *
W związku z podnoszonymi przez niektóre gminy wątpliwościami dotyczącymi liczby
mieszkańców gminy, przyjętej do wyliczenia subwencji ogólnej na 2018 r., uprzejmie informuję,
że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd
Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za
pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego,

5

który przedstawi stosowaną metodologię bilansów ludności oraz ewentualnie wyjaśni przyczyny
powstałych rozbieżności.
* * *
Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu
terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy 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. wójta (burmistrza lub
prezydenta miasta) oraz skarbnika.
* * *
Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2018 przyjęto:


prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości
102,3%,



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.
* * *

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 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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