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Informacja dotycząca części równoważącej subwencji ogólnej  

dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. 

 

 

Na mocy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą 

o dochodach j.s.t. – jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat do budżetu państwa. 

Wpłaty te, zwane potocznie „janosikowym”, stanowią część równoważącą subwencji ogólnej 

w przypadku gmin i powiatów oraz, w przypadku województw, część regionalną subwencji 

ogólnej. Subwencja ogólna jest jednym ze źródeł dochodu jednostek samorządu 

terytorialnego. Sposób naliczania należnych kwot i ich redystrybucja odbywa się na zasadach 

określonych w ww. ustawie. Kwoty te określone są corocznie w ustawie budżetowej.  

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  

 

Przewidziana w ustawie budżetowej na rok 2012, kwota wpłat do budżetu państwa 

z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, do których zobowiązane są 

gminy na mocy ustawy o dochodach j.s.t., wynosi 651 052 tys. zł. W bieżącym roku do 

wpłaty zobowiązanych jest 110 gmin (na 2487 gmin w Polsce), w których wskaźnik 

podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150 % 

wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (art. 29 ust. 1 ustawy o dochodach 

j.s.t.). Gminy te nie otrzymują kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji 

ogólnej, choć jest ona dla nich obliczana i również wchodzi w skład części równoważącej 

subwencji ogólnej (art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach j.s.t.).  

 

Tak więc, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin stanowi sumę łącznej kwoty 

wpłat gmin (651 052 tys. zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej 

subwencji ogólnej tych gmin (33 578 tys. zł). Wynikająca z powyższego kwota 

 



 

 

684 630 tys. zł została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach 

j.s.t., w następujący sposób:  

1) 50% – gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 

poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były 

wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin 

miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca tych gmin; 

2) 25% – gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki 

mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki 

mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku 

poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin; 

3) 25% – gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma 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, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych 

tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-

wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. 

 

W 2012 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1 668 gmin, z tego: 194 

miasta, 477 miast i gmin oraz 997 gmin. 

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  

 

Na mocy ustawy o dochodach j.s.t. powiaty, w których wskaźnik dochodów 

podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika 

dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa, 

z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (art. 30 ust. 1 

ustawy o dochodach j.s.t.). Zgodnie z art. 23 ust. l część równoważącą subwencji ogólnej dla 

powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. 

Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2012 część równoważąca subwencji ogólnej 

wynosi 1 068 692 tys. zł. Zobowiązanych do jej wpłaty jest 56 powiatów (na 379 powiatów).  

 

Zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach j.s.t., część równoważącą otrzymują: 

1) powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, wykonanych w roku 

poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem 



 

 

dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30 ustawy o dochodach j.s.t., lub dla których 

taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł; 

2) powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki 

realizowane są przez inny powiat; 

3) powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca w kraju; 

4) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2012 r. jest niższa od 

kwoty planowanych dochodów powiatu na 2011 r.; 

5) powiaty-miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich 

i krajowych znajdujących się w granicach tych miast. 

 

W 2012 r. części równoważącej subwencji ogólnej nie otrzyma jeden powiat – 

powiat głogowski.  

 

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 

 

Część regionalną subwencji ogólnej dla województw ustala się w wysokości łącznej 

kwoty wpłat województw (art. 25 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t.), których wskaźnik 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest większy od 110 % 

wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw (art. 31 ustawy o dochodach 

j.s.t.). Kwota ta, przewidziana w ustawie budżetowej na rok 2012, wynosi 687 172 tys. zł., 

a zobowiązane do jej wpłaty są trzy  województwa: dolnośląskie, mazowieckie 

i wielkopolskie.  

 

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 25 ustawy o dochodach j. t. s.: 

1) 20% – między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej 

stopy bezrobocia w kraju; 

2) 40% – między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu 

na l mieszkańca województwa jest większa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju 

w przeliczeniu na l mieszkańca kraju; 

3) 10% – między województwa, w których PKB w województwie w przeliczeniu na 

l mieszkańca województwa jest niższy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 

l mieszkańca kraju; 

4) 15% – między województwa w zależności od wysokości wydatków bieżących, 

poniesionych w 2010 r. na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie; 



 

 

5) 15% – między województwa, w których planowane na 2012 r. dochody z tytułu części 

wyrównawczej i kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej, 

o których mowa w art. 25 ust. 2, 4, 6 i 10 ustawy o dochodach j.s.t., pomniejszone 

o planowaną wpłatę do budżetu, są niższe od planowanych na 2011 r. dochodów z tytułu 

części wyrównawczej i kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej, 

pomniejszonych o planowaną wpłatę do budżetu. 

 

Część regionalną subwencji ogólnej w 2012 r. otrzymają wszystkie województwa.  
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