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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

W odpowiedzi na wniosek z 22 października 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 
złożony w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1330) dotyczącej przedstawienia metodologii obejmującej wszystkie procedury 
matematyczne wraz z kolejnością ich stosowania, w tym pośredniego zaokrąglania, 
wykorzystywane przez Ministerstwo Finansów w procesie naliczania tak kwoty podstawowej 
(Art. 20 ust. 6 ustawy o dochodach jst), jak i uzupełniającej (Art. 20 ust. 8 ustawy o dochodach 
jst), części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, uprzejmie informuję, jak następuje.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) w rozdziale 4 określa zasady ustalania i przekazywania subwencji 
ogólnej. Zgodnie z ww. ustawą subwencja ogólna dla gmin składa się z części: wyrównawczej, 
równoważącej i oświatowej. 
W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wchodzi kwota podstawowa oraz 
kwota uzupełniająca.
Metodologię dotyczącą wyliczenia kwoty podstawowej i uzupełniającej zawierają przepisy 
omawianej ustawy odpowiednio w art. 20 ust.6 i art. 20 ust.8 oraz przepisy powiązane, w tym 
np. art. 32 oraz art. 2 pkt 2 i 11.
Szczegółowe informacje dotyczące ustalania wysokości poszczególnych części subwencji 
ogólnej zawarte są w uzasadnieniach do projektów ustaw budżetowych. Projekty ustaw 
budżetowych dostępne są na stronach Sejmu RP lub Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) 
pod adresem Ministerstwo Finansów – Działalność – Finanse Publiczne – Budżet Państwa.
Wyniki obliczonych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej publikowane są corocznie 
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) pod adresem Ministerstwo 
Finansów – Działalność - Finanse publiczne - Budżety jednostek samorządu terytorialnego - 
Kwoty i wskaźniki.

Osoba, która jest odpowiedzialna za treść informacji: Mirosław Stańczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu  
Finansów Samorządu Terytorialnego.

Informację udostępniła niżej podpisana w dniu 5 listopada 2018 r.

Z upoważnienia Ministra Finansów
Agnieszka Niekłań-Wudarska

Zastępca Dyrektora Biura Ministra
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