
Kraj

20 EDS 4(7)/2008

Finanse samorządu 
terytorialnego  

w nowEj uStawiE  
o FinanSach publicznych
ElżbiEta Chojna-DuCh

Obecny system finansowy samorządu terytorialnego ukształtowany został w drodze 
ewolucji od 1990 r., kontynuując tradycje samorządu terytorialnego okresu 
międzywojennego i stopniowo wzmacniając swą pozycję. Od blisko 20-lecia ulega 
on stałemu przekształcaniu w miarę zdobywania doświadczeń jego funkcjonowania. 

S ystem ten rozrasta się organizacyjnie, rozbudowując 
swe struktury oraz zadania i krzepnie finansowo, przej-
mując istotną część publicznych środków finansowych. 

trwa także kształtowanie optymalnych podstaw prawnych 
tego systemu w kierunku racjonalizacji systemu redystrybucji 
publicznych środków finansowych, w tym środków finanso-
wych pozostających w gestii jednostek samorządu terytorial-
nego. Ponieważ finanse państwa i samorządu terytorialnego 
stanowią finanse publiczne jednolitego państwa, a ich powią-
zania i zależności opierają się na wspólnych ekonomicznych 
podstawach źródeł dochodów budżetowych, podstawowe 
regulacje dotyczące sektora fi-
nansów publicznych muszą być 
podejmowane wspólnie dla ca-
łego sektora. Wspólnie przede 
wszystkim określane są zasady 
i organizacja gospodarki budże-
towej dla budżetu państwa i bu-
dżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, zasady wydatko-
wania środków oraz zagadnienia 
zarządzania długiem publicz-
nym. te właśnie podstawowe 
obszary publicznej gospodarki 
finansowej ulegają zmianom 
w proponowanej przez ministra 
finansów i uchwalanej obecnie 
w Sejmie ustawie o finansach 
publicznych oraz ustawie zawierającej przepisy wprowadzają-
ce. Podkreślić należy, że projekt ustawy o finansach uwzględ-
nia również odpowiednie zmiany w tzw. ustawach ustrojo-
wych oraz szeregu aktów prawnych normujących gospodarkę 
finansową jednostek sektora finansów publicznych, w tym 
obecnego podsektora samorządowego. 

Równolegle trwają prace nad zmianą podziału kompetencji 
między administracją rządową i samorządową, w szczególno-
ści określeniem zadań przekazywanych jednostkom samorzą-
du terytorialnego do realizacji jako zadanie własne, powodu-
jące w dalszej kolejności konieczność dostosowania poziomu 
dochodów do tych zmian kompetencji w ustawie o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego.
Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o finansach 
publicznych mają różny charakter i dotyczą wielu dziedzin 
sektora finansów publicznych – ujmę je więc w kolejnych 
grupach zagadnień, najważniejszych z punktu widzenia go-

spodarki finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego. 
1. Są to przede wszystkim istotne 
zmiany w organizacji sektora fi-
nansów publicznych, realizujące 
tradycyjny już postulat jedności 
budżetu, czyli ograniczenia tzw. 
gospodarki pozabudżetowej. na-
stąpi ono na szczeblu podsektora 
rządowego, jak i samorządowe-
go, jednak różni się w tym zakre-
sie proponowanymi rozwiąza-
niami prawnymi. W stosunku do 
samorządowych form prawno-
organizacyjnych jest to konsoli-
dacja, polegająca na likwidacji 
funduszy celowych, gospodarstw 

pomocniczych i zakładów budżetowych, z wyjątkiem zakła-
dów budżetowych funkcjonujących w niektórych dziedzinach, 
o co wnioskowała strona samorządowa. Zakłady budżetowe 
pozostaną tylko na szczeblu samorządu, a będą mogły dzia-
łać jedynie w zakresie zadań określonych ustawą, w szczegól-
ności: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami 
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użytkowymi, wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, kul-
tury fizycznej i sportu, gospodarki w ogrodach zoologicznych 
(utrzymania i hodowli rzadkich gatunków zwierząt). 
Proponuje się również likwidację rachunków dochodów 
własnych w jednostkach budżetowych i jednocześnie wpro-
wadzenie instytucji wydzielonego rachunku dochodów dla 
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących dzia-
łalność określoną w ustawie o systemie oświaty. 
Ze względu na dużą wagę działań z zakresu oświaty w jed-
nostkach samorządowych, szczególnie w niewielkich gmi-
nach, stworzenie takiej możliwości funkcjonowania dodat-
kowego rachunku, postulowane przez samorządowców, 
wydało się zasadne. nie przyjęto natomiast propozycji 
przedstawicieli samorządu terytorialnego uzupełnienia form 
netto rozliczania się z budżetem przewidzianych dla jedno-
stek państwowych – o agencje wykonawcze oraz instytucje 
gospodarki budżetowej.
uchwała organu stanowiącego jednostki samorządowej bę-
dzie wskazywać w szczególności jednostki budżetowe, które 

gromadzą wyodrębnione dochody, źródła, z których docho-
dy są gromadzone na rachunku; przeznaczenie dochodów, 
sposób i tryb sporządzania planu finansowego dla dochodów 
i wydatków oraz dokonywania zmian w tych planach. ich 
rozliczenie z budżetem będzie dokonywane w końcu roku, 
a środki pozostające na rachunku powinny być odprowadzo-
ne do 5 stycznia następnego roku na rachunek budżetu jSt.
Projekt ustawy, wraz z projektem ustawy wprowadzającej, 
zakładają płynne przejście od likwidacji do zastosowania no-
wych form organizacyjnych, przy zachowaniu ciągłości reali-
zacji zadań publicznych. 
2. jedną z najistotniejszych zmian są regulacje dotyczące 
nowej instytucji prawnej – wieloletniej prognozy finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego. Zmierzają one do zwięk-
szenia stabilności gospodarki finansowej i przewidywalności 
systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, 
umożliwiając dostosowanie do wieloletnich okresów progra-
mowania finansowego w unii Europejskiej. Wprowadzana 
wieloletnia prognoza finansowa (WPF) będzie prezentować 
odrębnie działalność bieżącą i majątkową w zakresie docho-

Fo
t. 

w
w

w.
fo

to
lia

.c
om



Kraj

22 EDS 4(7)/2008

dów i wydatków. Ma zarazem integrować obecne instrumenty 
planowania wieloletniego, czyli prognozę kwoty długu oraz 
limity wydatków wieloletnich. 
Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana będzie w dro-
dze uchwały organu stanowiącego. Powinna być sporządzana 
na okres, na jaki przewiduje się limity wydatków wieloletnich 
– co najmniej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata. 
WPF podlegałby na wydłużeniu na okres, na który ustalono 
limity wydatków wieloletnich i na okres spłaty długu. 
uchwała w sprawie WPF może ustalać upoważnienia dla 
zarządu do zaciągania zobowiązań w ramach wieloletnich 
przedsięwzięć, wraz z możliwością przekazania tych upraw-
nień kierownikom jednostek organizacyjnych.
Wdrożenie długofalowego planowania ma umożliwić budo-
wę stabilnego modelu systemu finansowego, zwiększającego 
samodzielność finansową samorządu terytorialnego, wyraża-
ną w różnych płaszczyznach: kompetencji, mienia, źródeł fi-
nansowania, sposobów wydatkowania środków i zarządzania 
długiem w skali wieloletniej.
3. W zakresie zasad zaciągania długu przez jednostki samo-
rządu terytorialnego proponuje się między innymi wprowa-
dzenie:
n  zasady zrównoważonego budżetu bieżącego jednostek sa-

morządu terytorialnego oraz 
systemu indywidualnych limi-
tów dotyczących zaciągania 
długu, uzależniającą plano-
waną wysokość zadłużenia 
poszczególnych jednostek od 
zdolności do jego spłaty,

n  zrównoważenia budżetu jed-
nostek samorządu terytorial-
nego w zakresie działalności 
bieżącej, przy czym zasada ta 
obowiązuje w odniesieniu do 
budżetu uchwalanego i wy-
konanego na koniec roku (nie 
dotyczy wykonywania budże-
tu w ciągu roku). Wykonane 
wydatki bieżące nie będą 
mogły być wyższe niż wykonane dochody bieżące, po-
większone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne 
środki. W wyjątkowej sytuacji realizacji zadań bieżących ze 
środków uE, wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe 
niż wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę 
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jednakże jedynie 
o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków 
uE, w przypadku gdy kwota ta nie została przekazana w da-
nym roku budżetowym. tego typu rozwiązania sprzyjać po-
winny prowadzeniu racjonalnej i odpowiedzialnej gospo-
darki finansowej,

n  nowej konstrukcji wskaźnika ograniczającego dług ze wzglę-
du na wysokość spłaty w zakresie zobowiązań jednostki sa-
morządu terytorialnego; zastąpiła ona dotychczasowe limi-
ty: łącznej kwoty długu (60 proc. dochodów) oraz spłaty 
zobowiązań finansowych (15 proc. dochodów). nowe roz-
wiązanie, z jednej strony znosić ma ograniczenia wiążące 
obecnie jednostki samorządu terytorialnego, dla których 
zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych 
może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, 
z drugiej dyscyplinuje te jednostki, którym wysokie obciąże-

nie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostroż-
ność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek czy też 
emisji papierów wartościowych, a dodatkowo uniemożli-
wia zaciąganie kredytów tym jednostkom, które nie mają 
zdolności kredytowej. jednocześnie przyjęto taką konstruk-
cję wskaźnika ograniczającego spłatę zobowiązań jednostki 
samorządu terytorialnego, która nie ogranicza możliwości 
absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realiza-
cję projektów objętych dofinansowaniem z tych środków.

istotne znaczenie, ma również wprowadzenie nowych pro-
gów relacji długu publicznego do PKb oraz wzmocnienie 
procedur ostrożnościowych i sanacyjnych, w tym zmiany po-
legające na:
n  zastąpieniu dotychczasowych trzech progów 50 proc., 55 

proc. i 60 proc. czterema progami 47 proc., 52 proc., 55 
proc. i 60 proc.,

n  umożliwieniu szybszej reakcji polityki fiskalnej na narastanie 
długu publicznego, polegające na tym, że procedury ostroż-
nościowe i sanacyjne stosowane są już po przekroczeniu 47 
proc. relacji długu do PKb (w poprzedniej ustawie 50 proc.), 
a coraz dotkliwsze ograniczenia, tj. konieczność obniżenia 
relacji długu do PKb obowiązują po przekroczeniu 52 proc. 
(poprzednio 55 proc.),

n  wyłączeniu samorządu tery-
torialnego (z wyjątkiem progu 
55 proc. i 60 proc.) z ograni-
czeń przewidzianych w pro-
cedurach ostrożnościowych 
i sanacyjnych; największe 
ograniczenia dotyczą (na eta-
pie wcześniejszych progów) 
Skarbu Państwa, który dotych-
czas odpowiadał za ponad 95 
proc. długu publicznego. 

4. Kolejne propozycje dotyczą 
systemu przepływu środków 
europejskiej i krajów EFta oraz 
wykonywania budżetu, w tym 
uelastyczniające i wprowadzają-
ce większą przejrzystość gospo-

darowania środkami unijnymi. 
Są to następujące rozwiązania:
n  wyodrębnienie w ramach budżetu państwa budżetu środ-

ków europejskich, który jest planem dochodów i podlegają-
cych refundacji wydatków przeznaczonych na finansowanie 
programów, współfinansowanych bezzwrotnych środków 
zagranicznych, z wyłączeniem środków przeznaczonych na 
realizację projektów pomocy technicznej; 

n  odstąpienie od instytucji dotacji rozwojowych – płatności 
na rzecz beneficjentów będą dokonywane przez bGK, jako 
centralny podmiot płatniczy, z rachunków otwartych przez 
ministra finansów;

n  unormowania dotyczące płatności, które będą mogły 
być przekazane na rachunek beneficjenta, podmio-
tu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy, 
a w przypadku programów operacyjnych, dla których 
instytucją zarządzającą lub wdrażającą jest samorząd 
województwa, płatności przekazywane będą na rachu-
nek samorządu województwa; w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach dopuszcza się dokonanie na rzecz 
beneficjenta płatności zaliczkowej; podstawą dokonania 
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płatności ma być zlecenie płatności wystawione przez 
instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinan-
sowanie projektu oraz pisemna zgoda dysponenta części 
na dokonanie tych płatności;

n  wprowadzenie możliwości tworzenia w budżetach jedno-
stek samorządu terytorialnego rezerw celowych na wydatki 
związane z realizacją programów realizowanych z udziałem 
środków zagranicznych, przy czym rezerwy te mają być 
wyłączone z ograniczenia dotyczącego maksymalnej wy-
sokości rezerw celowych w budżecie jednostki samorządu 
terytorialnego (limitu 5 proc. wydatków);

n  rozszerzenie zakresu uprawnień zarządu jednostki samo-
rządu terytorialnego do wykonywania budżetu i możliwość 
wprowadzania zmian w ramach działu w zakresie wydat-
ków bieżących;

n  jednoznaczne określenie zakresów wydatków niewyga-
sających z budżetu jednostek samorządu terytorialnego; 
będą mogły one dotyczyć jedynie wydatków związanych 
z realizację umów w sprawie zamówienia publicznego oraz 
tych, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym 
dokonano wyboru wykonawcy; zmniejszono więc dotych-
czasowy zakres tego rodzaju wydatków;

n  zniesienie obowiązku opracowania układu wykonawczego 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz harmono-
gramu realizacji budżetu.

5. Zaproponowano nowy kształt uchwały budżetowej i termi-
ny jej uchwalania (patrz poniższy schemat). 

Uchwała bUdżetowa

bUdżet
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i wydatków  
oraz przychodów  
i rozchodów

PrzePisy ogólne
m.in. łączna kwota 
planowanych 
dochodów 
z wyodrębnieniem 
dochodów bieżących 
i majątkowych; 
łączna kwota 
planowanych 
wydatków 
z wyodrębnieniem 
wydatków bieżących 
i majątkowych; 
kwota planowanej 
nadwyżki budżetu 
lub planowanego 
deficytu

załączniki
n  zestawienie 

planowanych kwot 
dotacji z budżetu

n  plany przychodów 
i kosztów 
zakładów 
budżetowych

n  plan dochodów 
i wydatków 
jednostek 
oświatowych 

Projekt ustawy określa elementy uchwały budżetowej jednost-
ki samorządu terytorialnego. Przewiduje uchwalenie budżetu 
w roku poprzedzającym rok budżetowy, a w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia 
roku budżetowego (przez Rio – do końca lutego w przypad-
ku nieuchwalenia uchwały). 
6. Propozycje projektu ustawy zakładają też zmiany w za-
kresie zatwierdzania wykonania budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego. Projektowane zapisy zakładają obowiązek 
przedkładania przez zarząd jednostki samorządu terytorialne-
go w terminie do 31 marca następnego roku budżetowego, 
organowi stanowiącemu:

n  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki, 
zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające 
z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu tery-
torialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale 
budżetowej,

n  sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, 
dla których organem założycielskim jest jednostka samorzą-
du terytorialnego,

n  informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorial-
nego.

informacja o stanie mienia nie będzie już przedkładana wraz 
z projektem uchwały budżetowej, ale przedkładana razem 
z innymi dokumentami w procesie zatwierdzania wykonania 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
określono także elementy sprawozdania z wykonania budże-
tu jednostki samorządu terytorialnego. nowe zapisy wskazują, 
iż w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego muszą być zawarte następujące informacje:
n  dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialne-

go w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, 
n  zmiany w planie wydatków na realizacje programów i pro-

jektów realizowanych ze środków unii Europejskiej, doko-
nane w trakcie roku budżetowego,

n  stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
7. Za korzystne dla jakości zarządzania finansami publiczny-
mi przedstawiciele samorządów uznali także wprowadzenie 
nowej instytucji prawnej kontroli zarządczej i inne zmiany 
w przepisach o audycie oraz badanie sprawozdań finanso-
wych przez niezależnego biegłego rewidenta w miastach po-
wyżej 300 tys. mieszkańców.
ustawa o finansach publicznych rozbudowuje ponadto obo-
wiązki projektodawców aktów prawnych o wykazywanie źró-
deł sfinansowania wydatków jednostek samorządu terytorial-
nego w przypadku opracowania projektu ustawy skutkującej 
zmianą poziomu dochodów bądź wydatków. 
Projektowana treść ustawy o finansach publicznych zmierza 
w kierunku wzmocnienia realizacji konstytucyjnej, wyrażonej 
w EKSt zasady adekwatności środków finansowych do zakre-
su realizowanych zadań. 
8. jakość gospodarowania i wyniki finansowe sektora sa-
morządowego mają bezpośredni wpływ na sytuację każdej 
z dziedzin finansów publicznych, w szczególności budżetu 
państwa, dochodów podatkowych, a nawet szerzej - sytuacji 
makroekonomicznej państwa.
omówione, projektowane przepisy przewidują zatem szereg 
zmian merytorycznych, istotnych dla praktyki funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organi-
zacyjnych. nie są to jednak wszystkie zmiany, które przewi-
duje projekt. Do ważnych rozwiązań reformatorskich należy 
zaliczyć także dalsze rozwiązania prawne w zakresie wpro-
wadzania zadaniowego budżetu centralnego, a w przyszłości 
jednostki samorządu terytorialnego; zasługuje on jednak na 
odrębne, szersze omówienie.  n
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