MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 2006-03-14

ST4-4820/164/2006

Zarząd Województwa
Wszystkie

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966
z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o ostatecznej wysokości
rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości
rocznych wpłat, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2006 (Dz. U.
Nr 35, poz. 244).
Ponadto informuję również o planowanej na 2006r. kwocie dochodów z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
W ustawie budżetowej na rok 2006 ujęte zostały:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw w wysokości
839.016 tys. zł,
- część regionalna subwencji ogólnej dla województw w wysokości
637.747 tys. zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla
terytorialnego w wysokości 26.663.243 tys. zł.

jednostek

samorządu

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana została
w wysokości 839.016 tys. zł.
Zgodnie z art. 24 wyżej wymienionej ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się
z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.
Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują
województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego
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mieszkańca w województwie (W) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów
podatkowych dla wszystkich województw (Ww).
Przez dochody podatkowe, rozumie się łączne dochody z tytułu:
§ udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
§ udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc
liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 70 % różnicy
między wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem W.
Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują
województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.
Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu obliczono, mnożąc
liczbę stanowiącą 9% wskaźnika Ww przez przeliczeniową liczbę
mieszkańców województwa, ustaloną zgodnie z art. 24 ust. 8 ww. ustawy.
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
Zgodnie z art. 25 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, część regionalną subwencji ogólnej dla województw
ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat województw określonych w art.31
tej ustawy.
Zaplanowana w ustawie budżetowej na 2006 r. część regionalna subwencji
ogólnej wynosi 637.747 tys. zł.
Podziału 70% tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 25 ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:
- 20% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż
110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 40% - między województwa, w których powierzchnia dróg
wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa od
powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na
1 mieszkańca kraju,
- 10% - między województwa, w których PKB w przeliczeniu na
1 mieszkańca województwa jest niższy od 75% PKB w kraju
w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.
Podział pozostałych 30 % części regionalnej subwencji ogólnej dokonany
został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września
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2005 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla
województw na rok 2006 (Dz. U. Nr 194, poz. 1623).
W roku 2006, zgodnie z ww. rozporządzeniem, tę część omawianej subwencji
otrzymują:
§ województwa, w których dochody przeliczeniowe, o których mowa
w § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia, są niższe od dochodów bazowych,
o których mowa w § 3 ust. 2 tego rozporządzenia,
§ wszystkie województwa - w zależności od wysokości wydatków
bieżących, poniesionych w 2004 r. na pasażerskie regionalne przewozy
kolejowe.
Część oświatowa subwencji ogólnej na 2006 r.
Określona w ustawie budżetowej na rok 2006 część oświatowa subwencji
ogólnej, podzielona została między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie
z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego.
Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na
2006 r. – 26.663.243.000 zł – wyłączona została ustawowa 0,6 % rezerwa
w wysokości 159.979.458 zł, która została powiększona o kwotę 2.170 zł
wynikającą z
zaokrąglenia kwot skalkulowanych dla poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego.
Podział kwoty 26.503.261.372 zł na poszczególne szczeble samorządu
kształtuje się następująco:
- gminy

-

16.182.427.460 zł,

- powiaty

-

9.750.511.178 zł,

- samorządy województw

-

570.322.734 zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa części
oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota
uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, kwota na zadania pozaszkolne.
Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. dla poszczególnych
gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie
z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia
22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji
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ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 (Dz. U. Nr 266,
poz. 2231).
Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na
2006 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów
wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu “S” na rok
szkolny 2005/2006 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach
EN-3 (wg stanu na dzień 10 września 2005 r.).
W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. przyjęto
zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego, uwzględniający zmiany w podziale terytorialnym
kraju wprowadzone z dniem 1 stycznia 2006 r. na podstawie rozporządzeń
Rady Ministrów:
- z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin
i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 141,
poz. 1185 z późn.. zm.),
- z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego
i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego
zachodniego (Dz. U. Nr 141, poz. 1187).
W części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006 uwzględniono wzrost –
w stosunku do roku bazowego (2005) - wydatków bieżących szkół i placówek
oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego, w tym z tytułu:
a) uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
b) zwiększenia liczby godzin zajęć dydaktycznych w związku z wdrożeniem
od 1 września 2002 r. ramowych planów nauczania w szkołach
ponadgimnazjalnych (skutki przechodzące),
c) skutków przechodzących wdrożonej od 1 września 2005 r. czwartej godziny
zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów klas gimnazjalnych,
d) kontynuowania kształcenia w funkcjonujących od 1 września 2004 r.
uzupełniających liceach ogólnokształcących dla młodzieży,
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e) skutków przechodzących kontynuowania kształcenia w funkcjonującym od
1 września 2005 r. nowym typie szkoły policealnej dla absolwentów liceum
profilowanego.
Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. dla poszczególnych
gmin, powiatów i samorządów województw, zostały wyliczone przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki, które dysponuje szczegółowymi
wyliczeniami kwot dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
Ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty tej części subwencji i zasad
jej naliczania należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki.
***
Wpłaty do budżetu państwa
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na
1 mieszkańca (wskaźnik W) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego
analogicznie dla wszystkich województw (wskaźnik Ww), dokonują wpłat do
budżetu państwa. Planowana na 2006 r. wysokość wpłat do budżetu państwa
przez województwa wynosi 637.747 tys. zł.
Kwotę rocznej wpłaty obliczono zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 tej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego
zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa
w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów,
Departament
Finansów
Samorządu
Terytorialnego,
umiejscowiony
w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer
16 1010 1010 0071 7122 3150 0000.
Wpłaty powinny być ujmowane w budżetach województw (po stronie
wydatków) w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- dział 758 – Różne rozliczenia,
- rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw,
- paragraf 2930 – Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu
państwa.
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***
Jednocześnie uprzejmie informuję, że kwoty części wyrównawczej
i regionalnej subwencji ogólnej dla województw na 2006 r. oraz kwoty wpłat
województw, a także planowane na 2006 r. dochody województw z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczone
zostały dla województw istniejących w roku poprzedzającym rok bazowy, tj.
w dniu 31 grudnia 2004r.,
bez uwzględnienia zmian w podziale
administracyjnym kraju, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
i 1 stycznia 2006 r.
W celu dokonania podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej i części
regionalnej subwencji ogólnej na 2006r., kwot wpłat oraz kwot udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla województw
objętych zmianami w podziale administracyjnym kraju, Ministerstwo
Finansów zwróciło się do Głównego Urzędu Statystycznego o podanie liczby
ludności faktycznie zamieszkałej na terenie tych województw, według stanu na
dzień 31 grudnia 2004 r. z uwzględnieniem zmian, o których wyżej mowa.
O dokonanym podziale ww. dochodów i wpłat, zainteresowane województwa
zostaną powiadomione odrębnym pismem Ministra Finansów, niezwłocznie po
otrzymaniu z Głównego Urzędu Statystycznego danych dotyczących liczby
mieszkańców w jednostkach, w których nastąpiły zmiany w podziale
administracyjnym kraju.
***
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 Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku
z powyższym, faktyczne dochody województw mogą być zatem większe lub
mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez
Ministra Finansów.
***
Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust.3 ustawy
z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego -
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w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki
samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego,
województwa zobowiązane są do przekazania Ministrowi Finansów 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
oraz Skarbnika.
Z upoważnienia Ministra Finansów
SEKRETARZ STANU
/-/ Elżbieta Suchocka-Roguska
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