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MINISTERSTWO FINANSÓW

Projekt z 16.05.2022 r. Warszawa, 17 maja 2022 roku

Kryteria podziału części rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 36a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), zwanej dalej: 
ustawą, przyznaje się Gminie Kamienica środki z rezerwy subwencji ogólnej, w wysokości 
3.531.776,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i 
zaopatrzenia w wodę.

Przyznanie środków z rezerwy subwencji ogólnej następuje w związku z korektą danych 
Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących  stopnia zwodociągowania Gminy Kamienica, 
stanowiących podstawę do wyliczenia w 2021 r. uzupełnienia subwencji ogólnej z 
przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w 
wodę.

Ministerstwo Finansów proponuje, aby stosownie do przepisów art. 36a ust. 1 pkt 2 lit. d 
ustawy, Gminie Kamienica zostały przyznane środki rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 
80% kwoty stanowiącej różnię pomiędzy kwotą, jaka zostałaby przyznana Gminie gdyby do 
wyliczenia środków na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę przyjęto 
skorygowany wskaźnik zwodociągowania dla Gminy Kamienica z 2019 r., a kwotą przekazaną 
na ww. cel w 2021 r. 

Środki, w wysokości 3.531.776,00 zł zostałyby przekazane jednorazowo w terminie do 
30 czerwca 2022 r. 

Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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