Załącznik do pisma
Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
nr ST8.4750.8.2019

Prezydent Miasta
Olsztyn

I

Planowana na 2020 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych (w zł)

II Roczna kwota subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł)
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)

[A]

60 172 714

(1 + 2 + 3)

171 354 602

[B]

0

[B1]
[B2]

0
0

2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)

[C]

6 846 561

3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)

[D]

164 508 041

[E]

4 055 678

z tego:
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)

III

[2862]

Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2020 r. (w zł)
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KALKULACJA

[A]

Kalkulacja planowanej na 2020 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1 Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju (w zł)

103 471 874 642,73

A2 Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (w zł)
A3 Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.

535 640 630,05
(A2 / A1)

0,0051766785

Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym
A4
od osób fizycznych na 2020 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)
Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych na 2020 r. (w zł)

A5

11 623 807 500
(A3 * A4)

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł)

60 172 714

(B1 + B2)

0

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej
B1.1 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w kraju

38 411 148

B1.2

Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2018 r. (w zł)

10 466 843 942

B1.3

Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za
2018 r. (w zł)

593 805 768,33

B1.4 Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2018 r. (w zł)

(B1.2 + B1.3)

11 060 649 710

B1.5 Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów

(B1.4 / B1.1)

287,95

B1.6 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie

172 362

B1.7 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (w zł)

56 535 520

B1.8 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. w powiecie (w zł)
B1.9 Dochody podatkowe za 2018 r. w powiecie (w zł)
B1.10 Wskaźnik P dla powiatu

Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)

B1

3 111 576,77
(B1.7 + B1.8)

59 647 096

(B1.9 / B1.6)

346,06

(90% * (Pp – P) * B1.6)

0

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej
B2.1 Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2018 r. w kraju (w %)

5,8

B2.2 Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2018 r. w powiecie (w %)

3,4

B2.3 Wskaźnik B

(B2.2. / B2.1)

B2 Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)

0,586
0

jeśli 1,10 < B2.3 <= 1,25 to ((B2.3-1,10)*10%*Pp*B1.6)
jeśli 1,25 < B2.3 <= 1,40 to ((1,5%*Pp+25%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)
jeśli B2.3 > 1,40
to ((5,25%*Pp+40%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2020 r.
E1 Wskaźnik P

346,06

E2 110% wskaźnika Pp

316,745

E3 120% wskaźnika Pp

345,540

E4 125% wskaźnika Pp

359,937

E5 Naliczona kwota wpłaty na 2020 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)

jeśli
jeśli
jeśli
E

E2 < P <= E3
E3 < P <= E4
P > E4

to
to
to

80% * (P-E2) * B1.6
(8% * Pp+ 95% * (P-E3)) * B1.6
(12,75% * Pp + 98% * (P-E4))* B1.6

Kwota wpłaty powiatu (w zł)
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4 055 678

4 055 678
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[C] Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł)
[C0]

(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)

Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2020 r.
- art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)

6 846 561
1 565 638 570

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze
dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa,
lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł
C1.1 Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2018 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)

0,00

C1.2 Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2018 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)

952 982 337

C1.3 Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3

(C1.1 / C1.2)

0,0000000000

(C0 * 9%)

140 907 471

C1.5 Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)

(C1.3 * C1.4)

0

C1.6 Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)

(C1.3 * C2.9)

0

C1.7 Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)

(C1.3 * C7.5)

0

(C1.5 + C1.6 + C1.7)

0

C1.4 Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)

C.1 Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej
jednostki realizowane są przez inny powiat
C2.1 Liczba mieszkańców w 2018 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)
C2.2

0

Liczba mieszkańców w 2018 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar
przekraczający granice tego powiatu

C2.3 Suma liczby mieszkańców w 2018 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy

0
(C2.1 + C2.2)

0

C2.5 Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)

(C2.4 / C2.3)

0,00

C2.6 Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)

(C2.5 * C2.1)

C2.4 Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2018 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)

0

C2.7 Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)
C2.8 Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)
C2.9 Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)

0
111 259 952

(C0 * 7%)

109 594 700

jeśli (C2.8>C2.7) to (C2.8-C2.7)

0

C.2 Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)

0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go
mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju
C3.1 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2018 r. w kraju (w km)

124 572,400

C3.2 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2018 r. w powiecie (w km)

14,000

C3.3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w kraju

38 411 148

C3.4 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie

172 362

C3.5 Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)

(C3.1 / C3.3)

0,0032431314

C3.6 Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)

(C3.2 / C3.4)

0,0000812244

C3.7 Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)

43 988,7

C3.8 Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)
C3.9

Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg
powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3

C3.10 Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)
C.3 Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)
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0,0
(C3.8 / C3.7)

0,0000000000

(C0 * 30%)

469 691 571

(C3.9 * C3.10)

0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i
krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu
C4.1 Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km)

25,800

C4.2 Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km)

10,550

C4.3 Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km)

(C4.1 + C4.2)

Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień
C4.4
31.12.2018 r. (w km)
C4.5

2 493,703

Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości
dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju

C4.6 Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)
C.4 Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)

36,350

(C4.3 / C4.4)

0,0145767158

(C0 * 30%)

469 691 571

(C4.5 * C4.6)

6 846 561

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od
dochodów planowanych na rok bazowy
C5.1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2020 (w zł)

0

C5.2 Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2020, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)

6 846 561

C5.3 Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2020 (w zł)

4 055 678

C5 Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2020 (w zł)

(C5.1 + C5.2 – C5.3)

2 790 883

C6.1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2019 (w zł)

0

C6.2 Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2019 (w zł)

6 093 257

C6.3 Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2019 (w zł)

3 674 691

C6 Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2019 (w zł)
C7.1 Różnica między dochodami planowanymi na 2020 i 2019 r. w powiecie (w zł)

(C6.1 + C6.2 – C6.3)

2 418 566

(C5 – C6)

0

Suma różnic między dochodami planowanymi na 2020 i 2019 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w
C7.2
art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)
C7.3 Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic
C7.4 Kwota subwencji na 2020 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)
C7.5 Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)
C.7 Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)
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482 855 062
(C7.1 / C7.2)

0,0000000000

(C0 * 24%)

375 753 257

jeśli (C7.4>C7.2) to (C7.4-C7.2)

0

(C7.3 * C7.4)

0

