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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 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje 
o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022: 

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, 

- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, 

- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych, 

- rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu 
państwa. 

Planowane na 2022 r. dochody powiatów i miast na prawach powiatu z powyższych tytułów 
zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. 
Wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych 
w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 
innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta 
jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych). 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 
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Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 
2.823.339 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią 
art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty 
podstawowej i kwoty uzupełniającej. 

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku 
dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 
31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. 

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, 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 powiecie jest mniejszy 
niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. 

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców 
powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych 
dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu. 

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 312 powiatów. 

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, 
obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 
1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. 

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2020 r. 

W 2022 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 
215 powiatów. 

Część oświatowa subwencji ogólnej. 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 
2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej 
subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) 
o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%. 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 (2021), skorygowanej o kwotę innych 
wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. 

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione 
skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: 
- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, 
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem 
subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka 
samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym, 
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- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków 
specjalnych ośrodków wychowawczych, 

- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do 
prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, 
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. -
53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł. 

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla: 
- gmin 32.678.851 tys. zł, 
- powiatów 19.754.872 tys. zł, 
- województw 664.788 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 2022 r., określony został na podstawie danych 
zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., 
z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami 
niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla 
dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących 
uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz 
słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach 
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane 
przy podziale subwencji na rok 2021. 

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej 
subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Część równoważąca subwencji ogólnej 

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty 
wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2022 r. została ona zaplanowana w wysokości 
1.751.669 tys. zł. 

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów 
określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a): 

1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do 
budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej 
niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych 
w roku poprzedzającym rok bazowy, 
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2) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie 
działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat, 

3) 30% - między 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 kraju, 

4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich 
i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, 

5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest 
niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r. (art. 23a ust. 6). 

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów. 

Ustalenie dochodów powiatów z tytułu udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznych i prawnych. 

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego 
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku 
dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków 
przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. 

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników 
zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako 
średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 
2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane 
zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz 
rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 
30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r. 

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej 
kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona 
arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 
i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek 
samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb 
obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019. 

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych 
zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych 
miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia 
każdego miesiąca. 

Wpłaty do budżetu państwa 

Planowana na rok 2022 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część 
równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.751.669 tys. zł. 

Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych 
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we 
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wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest 
większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. 

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek 
budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament 
Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział 
Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002. 

Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku. 

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 
8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale 
jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na 
poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również 
poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę 
do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu 
otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 
Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki 
samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków. 

Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przewiduje 
uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez 
modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności: 

1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej 
budżetu; 

2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 
ustawy o finansach publicznych, 

3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 
3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie 
do 31 grudnia 2021 r. 

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego 

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są 
do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym 
rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego 
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przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio 
przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika. 

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty 
ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego. 

Dodatkowe informacje 

0 ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów 
1 wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister 
właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty - 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 2022. 

Ponadto 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 Budżetami Jednostek Samorządu 
Terytorialnego BeSTi@. 

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto: 

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
w wysokości 103,3%, 

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
w wysokości 100,0%, 

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy - 1,45% podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Z wyrazami szacunku 

Z upoważnienia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej 

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 

Sebastian Skuza 

/podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym/ 
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Załącznik do pisma 

Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej 

nr ST8.4750.5.2021 

ZARZĄD POWIATU 

Kieleckiego 

Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z 
podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł) 

[A] 42 808 217 

j j Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z 
podatku dochodowego od osób prawnych (w zł) 1 ' 

548 924 

III Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł) 

1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) 

i z tego: 

1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) 

! 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) 

2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł) 

3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zl) 

( 1 + 2  +  3 )  

[C] 

[Cl] 

[C2] 

[D] 

|E| 

65 579 850 

26 325 112 

19 386 156 

6 938 956 

13 955 539 

25 299 199 
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KALKULACJA 

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

Al Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00388391390 

Planowane udziały (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób U 927 500 
fizycznych na 2022 r. (w zł) 

Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób IA1 * At) 41 808 217 
fizycznych na 2022 r, (w zł) 

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

BI Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych 0,0016672302 

Planowane udziały (1,40%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych Q 00„ 
na 2022 r, (w zł) 

Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób K,IQ,, 
prawnych na 2022 r. (w zł) 

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r. 

Wskaźnik P 210,23 

Wskaźnik PP dla wszystkich powiatów 312,32 

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w powiecie 210992 

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. 6 067 166 
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