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Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), 
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedkłada Sejmowi i Senatowi RP 
„Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez 
jednostki samorządu terytorialnego w 2007 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą 
Nr 8/2008 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 12 czerwca 2008 roku. 

Po raz kolejny Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach – niniejszego 
opracowania oraz na stronie internetowej KR RIO www.rio.gov.pl. Przygotowane zostało 
także jego streszczenie. 

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje 
o działalności regionalnych izb obrachunkowych w 2007 r., w tym wyniki kontroli 
koordynowanych przez KR RIO (realizowanych przez wszystkie izby) w zakresie 
prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na 
zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz gospodarki 
finansowej instytucji kultury. 

Druga część sprawozdania dotyczy wykonania budżetu przez jednostki samorządu 
terytorialnego w roku 2007. Ma ona charakter analizy wykonania budżetu w latach 
2004 - 2007 przez ogół jednostek samorządu terytorialnego oraz przez poszczególne ich 
kategorie w latach 2006 i 2007. Sprawozdanie, w każdej z części, zawiera bogaty materiał 
statystyczny. Zaprezentowano 47 tabel; 8 po części pierwszej i 39 w części drugiej oraz 
liczne zestawienia i wykresy graficzne. 

Corocznie Krajowa Rada prezentowała problemy związane ze stosowaniem przez 
jednostki samorządu terytorialnego, a także i regionalne izby obrachunkowe, przepisów 
dotyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu, związków komunalnych 
i samorządowych osób prawnych – wnioski de lege ferenda. 

Członkowie Krajowej Rady podjęli decyzję o przygotowaniu, na potrzeby Parlamentu, 
oraz Rządu, przeglądu zgłaszanych od 1998 r. wniosków de lege ferenda i poinformowaniu, 
jaki jest aktualny stan zagadnień prawnych zgłaszanych przez Krajową Radę Regionalnych 
Izb Obrachunkowych. Wyniki tej pracy opublikowane zostaną w odrębnym opracowaniu. 

Rok 2007 był kolejnym okresem funkcjonowania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta ukształtowała stabilne zasady 
finansowania samorządu, które wobec dobrej koniunktury gospodarczej umożliwiły 
jednostkom pozyskiwanie wyższych dochodów, co sprzyjało wykorzystaniu przez nie 
bezzwrotnych środków zagranicznych, z których sfinansowały 16% inwestycji.  

W przedkładanym opracowaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby 
obrachunkowe oraz dane udostępnione przez Ministerstwo Finansów – w zakresie sprawozdań 



budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2006 i 2007 
oraz przez Główny Urząd Statystyczny – w zakresie stanu ludności w jednostkach 
samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2007 r. 

Wszystkie zestawienia danych, tabele i inne informacje statystyczne zawarte 
w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym na podstawie informacji przekazanych przez 
poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań 
budżetowych tych jednostek. 

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2007 r. 
prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2 413 gmin, miasto stołeczne 
Warszawę jako miasto na prawach powiatu i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 
powiatów, 16 województw samorządowych oraz 180 związków międzygminnych i jeden 
związek powiatów. Ogółem w 2007 r. funkcjonowało 2 989 jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związków. 

 

                                
dr Ryszard Paweł Krawczyk 

Przewodniczący KR RIO 
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1. Zadania i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych 
 
1.1. Zadania izb 
 

Regionalne izby obrachunkowe zostały utworzone w 1993 r. na podstawie ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych1. Fundamentalne znaczenie 
dla ich pozycji, w systemie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 
(jst) oraz w systemie administracji publicznej ma Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r.2. Zgodnie z art. 171 ust. 2 izby są konstytucyjnymi organami 
nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. 
Nadzór ten sprawowany jest na podstawie kryterium legalności. 

Ponadto, kompetencje izb wynikają z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych3 (uofp) oraz ustaw regulujących ustrój samorządu terytorialnego4 w Polsce.  

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że izby są państwowymi 
organami nadzoru oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych: 
1) jednostek samorządu terytorialnego, 
2) związków międzygminnych,  
3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, 
4) związków powiatów, 
5) stowarzyszeń powiatów, 
6) samorządowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych osób prawnych, 
7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych  

z budżetów jst. 
Do ustawowych zadań izb należy: 

– nadzór nad działalnością jst i ich związków w zakresie spraw finansowych określonych 
w art. 11 ust. 1 ustawy,  

– przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów 
sektora finansów publicznych, wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy, 

– wydawanie opinii w sprawach wymienionych w art. 13 ustawy, 
– prowadzenie działalności informacyjnej, instruktażowej i szkoleniowej w zakresie 

objętym nadzorem i kontrolą, 
– kontrola formalna i rachunkowa sprawozdań z wykonania budżetów jst oraz wniosków 

o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej, 
– rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika o przypadkach 

dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, 
– opracowywanie raportów o stanie gospodarki finansowej na podstawie wyników 

działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej, w razie potrzeby wskazania organom 
jst powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych 
zadań, 

– opracowywanie analiz i opinii w sprawach określonych ustawami (m.in. opracowywanie 

                                                 
1 Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm. 
2 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 
3 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 
4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); ustawa z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); ustawa z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.). 
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raportów o stanie gospodarki finansowej jst w przypadku ubiegania się samorządów 
o pożyczkę z budżetu państwa na podstawie art. 177 ustawy o finansach publicznych). 
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych określa również organizację i zasady 

działania izb, reguluje proces postępowania kontrolnego, ustala prawa i obowiązki 
pracowników wykonujących czynności kontrolne, a także stanowi o kompetencjach izb 
w zakresie nadzoru. 

Na podstawie odrębnych przepisów, do zadań izb należy również: 
– rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności organów stanowiących jst  

– art. 229 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego5, 

− sporządzanie, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. 
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych6, zbiorczych sprawozdań w zakresie operacji finansowych dotyczących 
należności, państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji funduszy 
celowych posiadających osobowość prawną, samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej (SP ZOZ), samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych 
osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań 
publicznych, powierzonych do wykonania przez jst, które dla tych podmiotów są 
organem założycielskim lub nadzorującym, 

− przyjmowanie i przekazywanie sprawozdań sporządzanych, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej7, 

− sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym prawidłowości przedłożonych 
przez gminy wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na 
wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
sporządzonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części 
rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych 
strefach ekonomicznych8 i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych, 

− udostępnianie i publikowanie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej9, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym 
– Biuletynie Informacji Publicznej – dokumentów i informacji publicznych dotyczących 
działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie określonym ustawą, 

− przyjmowanie i przekazywanie do Ministerstwa Finansów skonsolidowanych bilansów 
jst, sporządzanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 
sektora finansów publicznych10. 

 
                                                 
5 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. 
6 Dz. U. Nr 113, poz. 770. 
7 Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404. 
8 Dz. U. Nr 65, poz. 599 z późn. zm. 
9 Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. 
10 Dz. U. Nr 142, poz. 1020. 
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1.2. Organizacja i zasady działania izb 
 

Strukturę organizacyjną i zasady działania izb określa ustawa o regionalnych izbach 
obrachunkowych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.  
w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz 
szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania11. 

W wyniku reformy administracyjnej, od 1999 r. funkcjonuje 16 izb, każda na obszarze 
jednego województwa. 

Pracami każdej izby kieruje prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 
6-letnią kadencję. Kandydatów na prezesa wyłania się w wyniku ogólnopolskiego konkursu 
spośród kandydatów zaopiniowanych przez kolegium izby. Zasady przeprowadzania 
konkursu na prezesa izby regulują przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa 
regionalnej izby obrachunkowej12. Prezes izby reprezentuje izbę na zewnątrz, posiada 
ustawowo określone kompetencje oraz kieruje sprawami niezastrzeżonymi dla kolegium 
izby. Odpowiada za gospodarkę finansową izby oraz jest przełożonym pracowników. 
Zwołuje posiedzenia kolegium izby i przewodniczy jego obradom. W ramach przypisanych 
zadań wyznacza też składy orzekające. Na wniosek prezesa izby Prezes Rady Ministrów 
powołuje spośród członków kolegium zastępcę prezesa, który kieruje działalnością izby 
w czasie nieobecności prezesa i wykonuje zadania w zakresie przez niego określonym. 

W każdej izbie działa określony ustawą organ – kolegium izby. W skład kolegium izby 
wchodzą prezes izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie. Członków 
kolegium powołuje, na wniosek prezesa izby złożony po uzyskaniu opinii kolegium izby, 
Prezes Rady Ministrów. Kandydatów do zaopiniowania przez kolegium izby wyłania się 
w drodze konkursu ogłoszonego przez prezesa izby. Zasady przeprowadzania konkursu 
regulują przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej 
izby obrachunkowej13. 

Określona w rozporządzeniu liczba członków kolegium uzależniona jest od terytorialnego 
zasięgu działania poszczególnych izb oraz od liczby nadzorowanych podmiotów i wynosi od 
9 do 27. Połowę składu kolegium stanowią członkowie powołani spośród kandydatów 
zgłoszonych przez organy stanowiące jst. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy 
lub pozaetatowy, przy czym pozaetatowy członek kolegium powoływany jest na 6-letnią 
kadencję. Członkowie kolegium w zakresie zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są 
niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.  

Do wyłącznej kompetencji kolegium izby należy: 
− ustalanie budżetów jst, w przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej w terminie do 

dnia 31 marca roku budżetowego, 
− orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy jst, 
− rozpatrywanie odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające, 

                                                 
11 Dz. U. Nr 167, poz. 1747. 
12 Dz. U. Nr 10, poz. 93. 
13 Dz. U. Nr 130, poz. 1396 z późn. zm. 
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− przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby, 
− uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy, 
− przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy, 

w tym planu kontroli, 
− rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, 
− opiniowanie kandydatów na członków kolegium, 
− wybór kandydata na prezesa izby, 
− uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby, 
− podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach. 
Ponadto, w strukturze organizacyjnej każdej izby działają: 
− wydziały merytoryczne: wydział kontroli gospodarki finansowej oraz wydział 

informacji, analiz i szkoleń, pracami których kierują naczelnicy, 
− składy orzekające, złożone z trzech członków kolegium, do właściwości których należy 

wydawanie opinii w sprawach określonych w ustawie o regionalnych izbach 
obrachunkowych oraz w ustawie o finansach publicznych; składy orzekające i ich 
przewodniczących wyznacza prezes izby, 

− komisja do spraw rozpatrywania powiadomień przez skarbnika o dokonaniu 
kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika; komisję powołuje prezes spośród 
członków kolegium i wyznacza jej przewodniczącego,  

− biuro izby, które zapewnia obsługę administracyjną i finansowo-księgową. 
Regionalne izby obrachunkowe realizują zadania nadzorcze, kontrolne, szkoleniowe 

i informacyjne w siedzibach, które znajdują się w każdym z miast wojewódzkich oraz 
w zespołach zamiejscowych kierowanych przez członka kolegium wyznaczonego przez 
prezesa izby. Siedziby zespołów zamiejscowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych 
oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania. 
Szczegółowa struktura organizacyjna izby określona jest w regulaminie organizacyjnym, 
którego projekt przygotowuje prezes izby, a uchwala kolegium izby. 

Od 1997 r. działa, ustawowo powołana, wspólna reprezentacja izb – Krajowa Rada 
Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO). W jej skład wchodzą prezesi oraz po jednym 
reprezentancie wybranym przez kolegia izb. Pracami Krajowej Rady kieruje przewodniczący 
wybrany spośród jej składu na dwuletnią kadencję. 

 
 

2. Działalność nadzorcza 
 
2.1. Zakres kompetencji nadzorczych izb oraz kryteria nadzoru 
 

Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością jst, związków 
międzygminnych oraz związków powiatów sprawowany jest, zgodnie z zapisami Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw ustrojowych oraz ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych, na podstawie kryterium legalności, tj. zgodności z prawem. W odniesieniu do 
prowadzonych przez izby kontroli w zakresie zadań administracji rządowej, które wykonywane 
są przez jst na podstawie ustaw lub porozumień, zastosowanie mają, określone w ustawie 
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o regionalnych izbach obrachunkowych, kryteria: celowości, rzetelności i gospodarności. 
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w zakresie 

działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych, obejmuje 
uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jst w sprawach: 
1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,  
2) budżetu i jego zmian,  
3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jst oraz udzielania 

pożyczek, 
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jst, 
5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa14, 
6) absolutorium. 
W wyniku prowadzonego postępowania nadzorczego izby: 
− orzekają o nieważności uchwał sprzecznych z prawem bądź wskazują, że uchwała 

została podjęta z naruszeniem prawa, w przypadku gdy naruszenie prawa jest nieistotne,  
− w odniesieniu do uchwał budżetowych, podjętych z naruszeniem prawa - wskazują 

organom stanowiącym jst nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia,  
− orzekając o nieważności uchwały budżetowej jst w części lub całości, ustalają budżet 

lub jego część dotkniętą nieważnością,  
− ustalają budżet jst w terminie do końca kwietnia roku budżetowego w zakresie 

obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, 
wykonywanych przez tę jednostkę na podstawie ustaw lub porozumień, jeżeli organ 
stanowiący tej jednostki nie uchwalił budżetu do 31 marca roku budżetowego. 
W 2007 r. izby sprawowały nadzór nad działalnością 2 989 jst, z tego 2 413 gmin, 

65 miast na prawach powiatu, w tym miasta stołecznego Warszawa, 314 powiatów, 
16 województw samorządowych oraz 180 związków międzygminnych, spośród 240 
zarejestrowanych i jednego związku powiatów. 
 
2.2. Wyniki działalności nadzorczej 

 
W 2007 r. izby zbadały ogółem 138 988 uchwał i zarządzeń organów jst oraz związków 

komunalnych, z tego w sprawach: 
− procedury uchwalania budżetu i jego zmian – 830, 
− budżetu – 3 018, 
− zmian budżetu – 80 660, 
− zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jst oraz udzielania 

pożyczek – 6 494, 
− podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja 

podatkowa – 14 446, 
− absolutorium – 2 942, 
− zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jst – 2 177, 
− układu wykonawczego budżetu – 13 326, 
− innych uchwał objętych nadzorem izb – 15 095. 

                                                 
14 Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. 
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W 2007 r. kolegia dwóch izb, działając na podstawie art. 183 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych, w związku z nieuchwaleniem uchwały budżetowej w terminie do dnia  
31 marca roku budżetowego, ustaliły budżety jednej gminy i jednego związku międzygminnego 
w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych. Ponadto, na podstawie  
art. 12 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku ze stwierdzeniem 
nieważności uchwały budżetowej w całości, kolegium izby ustaliło budżet jednej gminy i dla 
jednej gminy – budżet w części dotkniętej nieważnością. 

Szczegółowe informacje o liczbie zbadanych uchwał i zarządzeń organów jst 
i związków komunalnych prezentuje tabela 1. Z danych zawartych w tabeli wynika, 
że w porównaniu do 2006 r. liczba ogółem zbadanych uchwał i zarządzeń zwiększyła się 
o 11 012. W porównaniu do 1993 r. wzrost zbadanych uchwał jest znaczny, bo aż o 124 883 
i jest to wynikiem głównie zmian przepisów regulujących gospodarkę finansową jst; 
zwiększeniem liczby nadzorowanych jednostek, w związku z dokonaną od 1 stycznia 1999 r. 
reformą administracyjną kraju oraz rozszerzeniem zakresu przedmiotowego działalności 
nadzorczej izb.  
  

Uchwały i zarządzenia organów jst i związków komunalnych zbadane przez izby w latach 1993, 2006 i 2007 
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W wyniku badania nadzorczego 138 988 uchwał i zarządzeń organów jst, kolegia izb 

135 081 uznały jako podjęte bez naruszenia prawa, co stanowiło 97,2% ogółu uchwał 
i zarządzeń. W 3 907 (2,8% ogółu) uchwałach i zarządzeniach stwierdzono naruszenie 
prawa, z tego: 
− w 1 265 uchwałach i zarządzeniach (0,9% ogółu) – nieistotne naruszenie prawa, 
− 1 264 uchwał i zarządzeń (0,9% ogółu) uznano za nieważne, z czego 669 nieważne 

w części i 595 nieważne w całości, 
− w stosunku do 1 236 uchwał i zarządzeń (0,9% ogółu) wszczęte postępowania o uznanie 

ich za nieważne umorzono, w związku z usunięciem naruszenia prawa przez właściwy 
organ jst, 

− w stosunku do 142 uchwał i zarządzeń (0,1% ogółu) stwierdzono naruszenie prawa bez 
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orzekania o nieważności15. 
Wyniki oceny legalności uchwał i zarządzeń organów jst oraz związków komunalnych 

w latach 1993, 2006 i 2007 prezentuje tabela 2. Z danych w niej zawartych wynika, że 
udział uchwał i zarządzeń podjętych z naruszeniem prawa zmalał o 0,3 punktu procentowego 
w porównaniu do 2006 r. i wyniósł 2,8% ogółu zbadanych uchwał (w 2006 r. – 3,1%), 
a w porównaniu do 1993 r. obniżył się o 24,1 punktu procentowego.  

 
Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jst i związków komunalnych w latach 1993, 2006 i 2007 
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Z ogólnej liczby zbadanych w 2007 r. uchwał i zarządzeń organów jst i związków 

komunalnych największą liczbę – 83 678 (60,2% ogółu) - stanowiły uchwały w sprawie 
budżetu i jego zmian oraz zarządzenia zmieniające budżet. Szczegółowe dane o wynikach 
badania nadzorczego tych uchwał i zarządzeń, z podziałem na poszczególne rodzaje jst, 
zaprezentowane są w tabelach 3 i 4. 

Wyniki badania nadzorczego wymienionych uchwał i zarządzeń za 2007 r. wykazały, 
że: 
1) na ogólną liczbę 3 018 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu: 

− w 2 552 (84,6% ogółu) nie stwierdzono naruszenia prawa, 
− w 191 (6,3%) stwierdzono nieistotne naruszenie prawa, 
− 17 (0,6%) uznano za nieważne, z tego 15 nieważne w części, a 2 nieważne w całości, 
− w stosunku do 254 (8,4%) wszczęte postępowania o uznanie tych uchwał za nieważne 

umorzono, w związku z usunięciem nieprawidłowości przez właściwy organ jst, 
− 3 uchwały z naruszeniem prawa bez orzeczenia ich nieważności oraz 1 uchwała 

z naruszeniem prawa bez wszczęcia postępowania (jst usunęła nieprawidłowości we 
własnym zakresie);  

 

                                                 
15 Z tego: 96 uchwał i zarządzeń dotyczących zmian budżetów 2006 r. zostało zbadanych w 2007 r. Ze względu na upływ 

roku budżetowego wszczynanie postępowania nadzorczego o uznanie ich za nieważne w części lub w całości stało się 
bezprzedmiotowe. Kolegia izb ograniczyły się do wskazania, że uchwały te zostały podjęte z naruszeniem prawa. W 45 
uchwałach i zarządzeniach dotyczących 2007 r. stwierdzono naruszenie prawa bez orzekania o nieważności, 
a w przypadku jednej uchwały umorzenie postępowania miało miejsce w 2008 r. 
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2) na ogólną liczbę 80 660 uchwał i zarządzeń zmieniających budżet: 
− w 79 237 (98,2% ogółu) nie stwierdzono naruszenia prawa, 
− w 661 (0,8%) stwierdzono nieistotne naruszenie prawa, 
− 128 (0,2%) uznano za nieważne, z tego 90 nieważne w części, a 38 nieważne 

w całości, 
− w stosunku do 515 (0,6%) wszczęte postępowania o uznanie za nieważne umorzono, 

w związku z usunięciem przez jst nieprawidłowości,  
− w 92 (0,1%) uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet stwierdzone naruszenia 

prawa dotyczyły zmian budżetów 2006 r., a w stosunku do 27 podjętych z naruszeniem 
prawa nie orzeczono o nieważności. 

Analiza wyników badania nadzorczego uchwał budżetowych za lata 1993, 2006 i 2007 
wskazuje na obniżanie udziału uchwał podjętych z naruszeniem prawa z 60,5% w 1993 r. do 
13,7% w 2006 r. i 15,4% w 2007 r. Nieznaczny wzrost uchwał podjętych z naruszeniem 
prawa (o 1,7 punktu procentowego w stosunku do 2006 r.) w 2007 r. dotyczy głównie 
uchwał, w stosunku do których wszczęte postępowania umorzono, w związku z usunięciem 
przez jst nieprawidłowości.  
 

Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych jst i związków komunalnych w latach 1993, 2006 i 2007 
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Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżet za lata 1993, 

2006 i 2007 wskazują również na obniżenie udziału uchwał i zarządzeń z naruszeniem 
prawa z 19,1% w 1993 r. do 2,0% w 2006 r. i 1,8% w 2007 r. w stosunku do ogólnej liczby 
zbadanych w tej kategorii.  

W analizowanych latach, w ogólnej liczbie uchwał i zarządzeń podjętych z naruszeniem 
prawa, największy odsetek stanowiły podjęte z nieistotnym naruszeniem prawa, a następnie 
uchwały i zarządzenia, w stosunku do których postępowania umorzono w wyniku usunięcia 
naruszenia prawa przez właściwy organ jst.  
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Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżet jst i związków komunalnych w latach 1993, 2006 i 2007 
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W uchwałach budżetowych oraz uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet 
podjętych z naruszeniem prawa przez organy jst stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
w szczególności: 
− braku w treści uchwały budżetowej obligatoryjnych elementów wynikających  

z przepisów ustawy o finansach publicznych, m.in. niewskazania bądź wskazania 
niewłaściwych źródeł pokrycia deficytu,  

− zaplanowania przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie przewyższającej 
planowany deficyt, 

− ustalenia rezerwy ogólnej w kwocie przewyższającej ustawowy limit, 
− zwiększenia planu rezerwy ogólnej do wysokości ponad 1% planowanych wydatków, 
− utworzenia rezerwy celowej po uchwaleniu budżetu, w trakcie roku budżetowego, 
− zaniechania zaplanowania wydatków na obligatoryjne zadania własne jst, 
− uchwalenia wydatków na pomoc finansową dla innych jst bez stosownej uchwały 

organu stanowiącego, 
− zaplanowania dotacji celowej dla parafii bez wcześniejszego określenia, w drodze 

uchwały organu stanowiącego, zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  

− ustalenia struktury dochodów lub wydatków budżetowych w szczegółowości innej niż 
określona w przepisach ustawy o finansach publicznych, 

− zaniechania określenia lub określenie w niewłaściwej wysokości limitów zobowiązań  
z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych, 

− braku zachowania równowagi budżetowej powstałej w wyniku różnic między planem 
dochodów i przychodów oraz planem wydatków i rozchodów, 

− nieprzestrzegania wymogów ustawy o finansach publicznych przy uchwalaniu 
wieloletnich programów inwestycyjnych, 

− zaplanowania dochodów budżetowych z tytułu opłaty administracyjnej, 
− niezgodności treści uchwały budżetowej z załącznikami stanowiącymi jej integralną 

część (błędy rachunkowe, pisarskie i redakcyjne). 
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W uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet podejmowanych przez organy 
wykonawcze najwięcej naruszeń prawa dotyczyło: 
− przekroczenia uprawnień do dokonywania zmian w budżecie (m.in. przeniesienia 

wydatków między działami, przeniesienia pomiędzy źródłami dochodów, zmiana 
wydatków na zadania realizowane ze środków budżetu UE bądź zadań ujętych 
w wieloletnim programie inwestycyjnym), 

− zwiększenia wydatków z tytułu otrzymanej subwencji pochodzącej z podziału rezerw, 
− przeznaczenia środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na zadania inne niż określone w tym programie, 
− wprowadzenia do budżetu dotacji z funduszu celowego, 
− przeznaczenia środków pochodzących z dotacji celowych w sposób niezgodny z wolą 

dysponenta, 
− zastosowania niewłaściwej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów. 
W 2007 r. kolegia izb zbadały ogółem 2 942 uchwały organów stanowiących jst oraz 

zgromadzeń związków komunalnych w sprawie absolutorium, z tego: 2 923 dotyczyły 
uchwał w sprawie udzielenia absolutorium, a 19 – nieudzielenia absolutorium. Za zgodne 
z prawem kolegia izb uznały 2 927 uchwał (99,5% ogółu uchwał), z tego 2 913 uchwał 
o udzieleniu absolutorium (99,7%) oraz 14 – o nieudzieleniu absolutorium (73,7%). W 2007 r. 
5 uchwał (26,3%) podjętych z naruszeniem prawa uznano za nieważne w całości. 
Szczegółowe dane o wynikach badania uchwał w sprawie absolutorium prezentuje tabela 5. 

W uchwałach organów stanowiących jst oraz zgromadzeń związków komunalnych  
w sprawie absolutorium podjętych z naruszeniem prawa stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły w szczególności: 
− podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z innych powodów niż wykonanie budżetu, 

brak merytorycznej dyskusji radnych o wykonaniu budżetu, 
− podjęcia, na skutek wyniku głosowania, uchwały o treści innej niż poddany pod 

głosowanie wniosek, 
− błędnej interpretacji wyników głosowania, które powodowały podejmowanie wadliwych 

uchwał, 
− nieudzielenia absolutorium bez uprzedniego rozpatrzenia przez radę sprawozdania 

z wykonania budżetu, 
− podjęcia uchwały bez wniosku komisji rewizyjnej (komisja nie została wybrana, 

a wniosek został zgłoszony przez radnego), 
− udziału w głosowaniu osoby nieuprawnionej (przewodniczący zarządu związku) do 

głosowania nad uchwałą absolutoryjną. 
W 2007 r., oprócz wyżej opisanych uchwał i zarządzeń, kolegia izb zbadały 52 368 

uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych (37,7% ogółu zbadanych). Szczegółowy 
wykaz prezentuje tabela 6. Z ogólnej liczby wyżej wymienionych uchwał i zarządzeń 
50 365 (96,2%) podjęto bez naruszenia prawa, w 2 003 (3,8%) stwierdzono naruszenie 
prawa, z tego w 409 – nieistotne naruszenie prawa, w stosunku do 464 wszczęte postępowania 
umorzono, a 1 111 – uznano za nieważne (564 – w części, 547 – w całości), w 4 – stwierdzone 
naruszenia prawa dotyczyły spraw finansowych 2006 r., a w 15 stwierdzono naruszenie 
prawa bez orzekania o nieważności. 
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W uchwałach i zarządzeniach podjętych z naruszeniem prawa, stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły w głównej mierze uchwał i zarządzeń w sprawach: 
− podatków i opłat lokalnych – ustalenie stawek podatków poniżej minimalnych lub 

powyżej maksymalnych kwot określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych16, stosowanie zwolnień o charakterze podmiotowym 
lub podmiotowo-przedmiotowym, zastosowanie przez organ stanowiący instytucji ulgi 
podatkowej zamiast zwolnienia podatkowego, zaniechanie określenia stawek dla 
niektórych ustawowo określonych przedmiotów opodatkowania, nieprawidłowości przy 
określaniu poboru podatków w drodze inkasa (nieprecyzyjne określanie inkasentów, 
określenie przez radę konkretnych kwalifikacji i warunków w odniesieniu do inkasentów) 
bądź scedowanie kompetencji ich wyznaczenia na organ wykonawczy, wskazanie innego 
tytułu pobierania opłaty targowej niż sprzedaż, uchwalenie opłaty miejscowej od osób 
przebywających na terenie gminy w celach zdrowotnych, dokonanie w trakcie roku 
podatkowego zmian stawek podatkowych na niekorzyść podatnika, ustalenie rocznej 
stawki „podatku” od posiadania psów zamiast „opłaty”, która została wprowadzona 
przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych17, niezgłoszenie projektu uchwały zawierającej program pomocowy 
przewidujący udzielenie pomocy de minimis prezesowi UOKiK, określenie terminu 
wejścia w życie uchwał podatkowych niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych18; 

− zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych mających 
wpływ na wysokość długu publicznego – zaciągnięcie kredytu w kwocie przewyższającej 
planowany deficyt bądź na zadania nieujęte w planie wydatków, a także bez wcześniejszego 
zaplanowania w przychodach budżetu, nieokreślenie wartości zaciąganego zobowiązania 
w złotych, nieokreślenie źródeł spłaty zaciąganego kredytu/pożyczki, wskazanie 
w uchwale o zaciągnięciu kredytu konkretnego banku bez zachowania procedur 
związanych z zamówieniami publicznymi; 

− procedury opracowywania i uchwalania budżetu – nieuwzględnienie przez radę 
postanowień określonych w ustawie o finansach publicznych w zakresie obowiązkowych 
elementów uchwały budżetowej, niepełne określenie lub brak określenia rodzaju 
materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, powierzenie opracowania 
projektu uchwały budżetowej skarbnikowi, pominięcie obowiązku dołączenia do 
projektu budżetu prognozy kwoty długu;  

− zasad i zakresu przyznawania dotacji – uchwalenie prawa kontroli przez organ 
wykonawczy wykorzystania dotacji otrzymanej przez podmioty na podstawie ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty19, wskazanie celu przeznaczenia dotacji 
podmiotowej, nieokreślenie przy ustalaniu trybu postępowania o udzielenie dotacji na 
wykonywanie zadań przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych 
zasad gwarantujących jawność postępowania, ograniczenie kręgu podmiotów 
upoważnionych do ubiegania się o dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań 

                                                 
16 Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. 
17 Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1828. 
18 Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449. 
19 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 
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jednostki, nieprawidłowe określenie terminu wejścia w życie uchwał w sprawie zasad 
udzielania dotacji. 

 
2.3. Skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 
 

W 2007 r. liczba skarg skierowanych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 
przez jst oraz regionalne izby obrachunkowe wyniosła 35 (wniesionych przez 25 jst) i uległa 
zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2006. Dane liczbowe przedstawia tabela 7. 

Wojewódzkie Sądy Administracyjne w 2007 r. wydały 30 orzeczeń, w tym 20 orzeczeń 
odnosiło się do skarg na uchwały kolegiów izb skierowanych przez jst, z tego 12 oddalających 
skargi jst, 3 uchylające rozstrzygnięcia nadzorcze kolegium, 1 umarzające postępowanie oraz 
4 oddalające skargi jst.  

Jednostki samorządu terytorialnego w złożonych do Wojewódzkich Sądów 
Administracyjnych skargach podnosiły w szczególności zarzuty o przyjmowaniu przez 
kolegia izb błędnej interpretacji przepisów: 
1) ustawy o finansach publicznych poprzez: 

− przyjęcie, że zadania, które na podstawie uchwały miały zostać objęte dotacją na 
podstawie art. 176 nie stanowią zadań publicznych oraz błędne przyjęcie, że przepis 
ten stanowi podstawę do uregulowania trybu postępowania o udzielenie dotacji 
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

− dokonanie oceny, iż przepis art. 188 ust. 2 pkt 1 nie może stanowić podstawy do 
udzielenia upoważnienia dla zarządu do dokonywania zmian w planie przychodów  
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym, 

− uznanie, że uchwalanie przez organ stanowiący budżetu polega jedynie na przyjęciu 
lub odrzuceniu wersji budżetu zaproponowanej przez organ wykonawczy;  

2) kodeksu postępowania administracyjnego poprzez: 
− niezawiadomienie o wszczęciu postępowania (art. 10 kpa w związku z art. 91 ust. 5 

ustawy o samorządzie gminnym), 
− niewyjaśnienie stanu faktycznego (art. 7 kpa w związku z art. 91 ust. 5), 
− brak w rozstrzygnięciu nadzorczym uzasadnienia prawnego (art. 107 kpa), 

3) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych poprzez: 
− wykazywanie, że rada wprowadziła niedozwoloną ulgę, a nie zwolnienie przedmiotowe 

częściowe (art. 7 ust. 3), 
− uznanie, że art. 10 ust. 2 ustawy daje radzie upoważnienie do różnicowania 

wysokości stawek poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, 
4) ustawy Prawo ochrony środowiska poprzez: 

− przyjęcie, że dotacje na zadania określone w art. 407 ustawy mogą otrzymywać 
jedynie podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku. 

Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oddalające skargi jst dotyczyły 
stwierdzenia nieważności przez kolegia izb w szczególności postanowień dotyczących: 
– zaciągania długoterminowej pożyczki bez określenia w uchwale budżetowej limitu 

zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań budżetu jst (art. 82 ust.1 pkt 3 uofp, w związku z art. 184 ust. 1 pkt 9), 
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– wprowadzenia mechanizmu ograniczania limitu wydatków inwestycyjnych, poprzez 
zobligowanie organu wykonawczego do uzyskania wyrażonej w uchwale organu 
stanowiącego zgody w zakresie wydatków dotyczących inwestycji odprowadzania 
ścieków (art. 189 uofp, w związku z przepisem art. 138 pkt 2 i 3),  

– pominięcia w budżecie gminy zaplanowania dochodów z tytułu opłaty targowej (art. 184 
ust. 1 pkt 1 uofp, w związku z art. 167 ust. 1 uofp oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),  

– przyjęcia przez radę w uchwale w sprawie pomocy de minimis zwolnień od podatku, 
a nie ulg w podatku (art. 7 ust 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ), 

– zaniechania jednoznacznego określenia niezbędnych danych w uchwale w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych 
niezakładanych i nieprowadzonych przez gminę, w tym dotyczących wniosku 
o udzielenie dotacji bądź ustalenia, iż gminie przysługuje prawo kontroli wykorzystania 
dotacji (art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty), 

– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. będących 
w posiadaniu przedsiębiorców prowadzących szkolenia na poziomie niższym niż dla 
innych podatników podatku od środków transportowych (art. 32 ust. 1 i art. 217 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). 
Uchylone przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne, zaskarżone przez jst uchwały 

kolegiów izb, dotyczyły błędnej interpretacji przepisów: 
– art. 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z art. 28 § 4 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, przy dokonywaniu oceny legalności uchwał: 
w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2007 r.; określania zasad 
ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku, zarządzenia jego poboru 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzeń oraz orzeczenia 
o nieważności wyrażenia „terminowego” przy wprowadzeniu zwolnień przedmiotowych, 

– art. 179 i art.183 ust. 2 uofp poprzez orzeczenie, że rada nie mogła dokonać z inicjatywy 
grupy radnych zmian w przedłożonym jej projekcie budżetu.  
Umorzenie postępowania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny dotyczyło skargi 

złożonej przez jst w 2006 r. w związku z wycofaniem jej przez stronę skarżącą. Przyczynami 
odrzucenia 4 skarg na uchwały kolegiów izb kierowanych przez jst był m.in. brak 
dokonania wpisu sądowego czy też brak przedłożenia uchwały stanowiącej podstawę 
zaskarżenia aktu nadzoru. 

Wojewódzkie Sądy Administracyjne w 2007 r. wydały 10 orzeczeń w odniesieniu do 
skarg regionalnych izb obrachunkowych na uchwały jst. W skargach regionalne izby 
obrachunkowe podnosiły zarzuty naruszenia przez jst w szczególności przepisów art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (brak określenia w uchwale 
wysokości wynagrodzenia za inkaso); art. 90 ust. 2 a i 3 ustawy o systemie oświaty oraz art. 
2 Konstytucji RP i art. 5 w uchwale w sprawie zasad udzielania dotacji; art. 167 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 8 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o drogach 
publicznych poprzez zaplanowanie w budżecie wydatku z przeznaczeniem na realizację 
zadania, które nie stanowi zadania gminy oraz art. 169 - 171 ustawy o finansach publicznych 
poprzez przekroczenie ustawowych wskaźników zadłużenia 15% i 60%. 

Ponadto, w 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał 12 orzeczeń odnoszących się 
do złożonych skarg kasacyjnych kierowanych w latach ubiegłych, spośród których 11 



Działalność nadzorcza 25

skierowanych było przez jst, a jedna przez kolegium izby. Orzeczenia NSA rozstrzygały 
m.in. następujące zagadnienia: 
– wspieranie przez jst udziału Klubu Sportowego w rozgrywkach ligi zawodowej, 
– pokrywanie straty bilansowej poniesionej przez instytucję kultury, 
– stosowanie zwolnień o charakterze podmiotowym (zamiast zwolnienia przedmiotowego) 

w podatkach od środków transportowych, od nieruchomości i opłaty administracyjnej. 
 
2.4. Rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień regionalnej izby 

obrachunkowej przez skarbnika (głównego księgowego budżetu)  
o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie 
zwierzchnika 

 
Rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego 

księgowego budżetu) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie 
zwierzchnika należy do ustawowych zadań izb i wynika z art. 13 pkt 9 ustawy  
o regionalnych izbach obrachunkowych. Rozpatrywanie powiadomień należy do 
właściwości komisji powołanej spośród członków kolegium przez prezesa, który wyznacza 
również jej przewodniczącego. 

Obowiązek kontrasygnaty skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej wynika  
z ustaw ustrojowych20 i dotyczy tych czynności prawnych, które mogą spowodować 
powstanie zobowiązań pieniężnych dla jst. O kontrasygnacie skarbnika stanowią również 
przepisy ustawy o finansach publicznych21. 

Skarbnik jst, który odmówił kontrasygnaty, jest zobowiązany dokonać jej na pisemne 
polecenie zwierzchnika, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby 
przestępstwo lub wykroczenie. W takiej sytuacji powiadamia o tym organ stanowiący jst oraz 
regionalną izbę obrachunkową.  

W 2007 r. do izb wpłynęły 2 powiadomienia (od skarbnika gminy i skarbnika powiatu) 
o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika. Odmowy kontrasygnaty 
dotyczyły: 
– umowy, która wraz z fakturą przedłożona została skarbnikowi gminy do kontrasygnaty 

po jej zawarciu i zrealizowaniu (uniemożliwiło to dokonanie wstępnej kontroli 
zgodności operacji gospodarczej i finansowej z planem finansowym), 

– podpisania umowy, w której brak było zapisów zabezpieczających ewentualną utratę 
dofinansowania, co wiązało się z możliwością powstania zobowiązań bez zabezpieczenia 
środków w budżecie powiatu oraz naruszenia limitów zadłużenia; ponadto umowa nie 
była podpisana przez radcę prawnego i nie posiadała podpisów stwierdzających, że 
przeszła wewnętrzne procedury określone zarządzeniem starosty. 
W pierwszym przypadku komisja uznała odmowę kontrasygnaty i złożenie jej na 

pisemne polecenie zwierzchnika za uzasadnione, ponieważ nieprzedłożenie umowy przed 
podpisaniem uniemożliwiło skarbnikowi dokonanie kontroli operacji gospodarczej 
i finansowej z planem finansowym, jak również ujęcie w księgach rachunkowych – w dacie 
zawarcia umowy. Natomiast w drugim przypadku komisja uznała odmowę za nieuzasadnioną  

                                                 
20 Art. 46 ustawy o samorządzie gminnym; art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym; art. 57 ustawy o samorządzie 

województwa. 
21 Art. 194 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
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m.in. dlatego, że w wyniku ewentualnego zaciągnięcia zobowiązań nie zostaną naruszone 
limity zadłużenia, a ponadto właśnie kontrasygnata skarbnika miała być potwierdzeniem 
tego, że umowa przeszła procedury sprawdzające. 

W okresie od 1993 r. do 2007 r. do izb wpłynęło 48 powiadomień od skarbników 
o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika. Wyniki kontroli gospodarki 
finansowej przeprowadzonych przez izby, podobnie jak w latach poprzednich, wskazują na 
przypadki nieprzedkładania skarbnikom umów do kontrasygnaty i tym samym realizację 
umów bez kontrasygnaty skarbnika.  
 
 
3. Działalność kontrolna 
 
3.1. Kontrole przeprowadzone przez regionalne izby obrachunkowe 
 

Na podstawie przepisów ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do grupy 
podmiotów podlegających kontroli izb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień 
publicznych należą: 
− jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa samorządowe, 
− związki gmin oraz związki powiatów, 
− stowarzyszenia gmin, stowarzyszenia gmin i powiatów oraz stowarzyszenia powiatów, 
− samorządowe jednostki organizacyjne, w tym posiadające osobowość prawną, 
− inne podmioty w przypadku wykorzystywania otrzymanych dotacji z budżetów jst. 

Czynności kontrolne prowadzone są w formie kontroli kompleksowych, problemowych 
i doraźnych. Zakres kontroli kompleksowej określiła Krajowa Rada Regionalnych Izb 
Obrachunkowych w uchwale Nr 3/2001 z dnia 21 marca 2001 r.22, który obejmuje 
następujące tematy: 
− ustalenia ogólno-organizacyjne, w tym kontrolę wewnętrzną, 
− prowadzenie księgowości i sporządzanie sprawozdań budżetowych, 
− gospodarkę pieniężną i rozrachunki, w tym zadłużenie jednostek, 
− realizację dochodów budżetowych, w tym dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz 

z gospodarowania majątkiem, 
− dokonywanie wydatków budżetowych, w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od 

wynagrodzeń, wydatków na cele inwestycyjne, jak również udzielanie zamówień 
publicznych, 

− gospodarowanie mieniem komunalnym, a zwłaszcza nieruchomościami oraz 
przeprowadzanie inwentaryzacji tego mienia, 

− realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych jst, 
− rozliczenia finansowe jst z jej jednostkami organizacyjnymi. 

Z art. 7 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wynika obowiązek 
przeprowadzania kontroli kompleksowych w każdej jst, co najmniej raz na cztery lata. Przy 
realizacji kontroli kompleksowych dokonuje się również sprawdzenia wykonania wniosków 
pokontrolnych wydanych po przeprowadzanych wcześniej kontrolach. Kontrole te 

                                                 
22 Uchwała Nr 3/2001 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 21 marca 2001 r. 
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przeprowadzane są na podstawie rocznego planu kontroli uchwalanego przez kolegium izby.  
W trakcie kontroli problemowych poddaje się badaniu wybrane zagadnienia z obszaru 

gospodarki finansowej lub zamówień publicznych. 
W uzasadnionych przypadkach, prezes regionalnej izby obrachunkowej zarządza 

przeprowadzenie kontroli doraźnych. Prezes izby, w ramach odrębnej kontroli sprawdzającej, 
może zarządzić kontrolę realizacji wniosków pokontrolnych. 

W roku 2007 izby przeprowadziły łącznie 1 279 kontroli (kompleksowych, 
problemowych, doraźnych i sprawdzających), obejmując nimi w przeważającej mierze jst  
- 71,8%. Pozostałą część stanowiły kontrole jednostek organizacyjnych jst oraz innych 
podmiotów. Liczbę i rodzaje przeprowadzonych kontroli oraz objęte nimi podmioty 
przedstawia poniższe zestawienie. 
 
Kontrole przeprowadzone w 2007 r. według ich rodzajów oraz podmiotów objętych kontrolą 

z tego kontrole: 
Ogółem 

kompleksowe problemowe doraźne sprawdzające Podmioty kontroli 
liczba struktura 

% liczba struktura 
% liczba struktura 

% liczba struktura 
% liczba struktura 

% 
Ogółem, z tego: 1 279 100,0 722 100,0 299 100,0 192 100,0 66 100,0 
Województwa 
samorządowe 4 0,3 1 0,1 2 0,7 1 0,5 0 0,0 

Powiaty ziemskie 53 4,1 25 3,5 8 2,7 11 5,7 9 13,6 
Miasta na prawach 
powiatu 34 2,7 15 2,1 9 3,0 9 4,7 1 1,5 

Gminy ogółem: 827 64,7 638 88,3 22 7,3 112 58,4 55 83,4 
- miejskie 111 8,7 77 10,7 11 3,6 19 9,9 4 6,1 
- miejsko-wiejskie 202 15,8 148 20,5 6 2,0 33 17,2 15 22,7 
- wiejskie 514 40,2 413 57,1 5 1,7 60 31,3 36 54,6 
Związeki jst 17 1,3 17 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Stowarzyszenia jst 5 0,4 2 0,3 3 1,0 0 0,0 0 0,0 
Jednostki organizacyjne 
jst i inne 339 26,5 24 3,3 255 85,3 59 30,7 1 1,5 

 
W jednostkach organizacyjnych jst i innych podmiotach przeprowadzono 339 kontroli.  
 
Kontrole jednostek organizacyjnych jst oraz samorządowych osób prawnych przeprowadzone w 2007 r. według rodzajów 
kontroli 

z tego kontrole: 
Ogółem 

kompleksowe problemowe doraźne sprawdzające Podmioty kontroli 
liczba struktura 

% liczba struktura 
% liczba struktura 

% liczba struktura 
% liczba struktura 

% 
Ogółem, z tego: 339 100,0 24 100,0 255 100,0 59 100,0 1 100,0 
Jednostki 
budżetowe 130 38,3 17 70,8 81 31,7 31 52,5 1 100,0 

Zakłady budżetowe 34 10,0 4 16,7 28 11,0 2 3,4 0 0,0 
Gospodarstwa 
pomocnicze 1 0,3 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 

Instytucje kultury1) 110 32,4 1 4,2 104 40,8 5 8,5 0 0,0 
SP ZOZ1) 6 1,8 0 0,0 2 0,8 4 6,8 0 0,0 
Pozostałe osoby 
prawne1) 10 3,0 0 0,0 3 1,2 7 11,8 0 0,0 

Pozostałe2) 48 14,2 2 8,3 36 14,1 10 17,0 0 0,0 
1) Samorządowe osoby prawne. 
2) M.in. beneficjenci dotacji otrzymanych od jst. 
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Kontrole przeprowadzane przez regionalne izby obrachunkowe w 2007 r., analogicznie jak 
w latach poprzednich, realizowane były w głównej mierze jako kontrole o charakterze 
kompleksowym. Łącznie, w minionym roku, przeprowadzono 722 takie kontrole, co stanowiło 
56,4% ogółem przeprowadzonych kontroli (w roku poprzednim 765 kontroli – 57,6%). 

W 2007 r. zrealizowano 299 kontroli problemowych obejmujących wybrane zagadnienia 
z zakresu gospodarki finansowej jednostek. W 2006 r. przeprowadzono łącznie 209 kontroli 
problemowych. 

W 2007 r. przeprowadzono ogółem w całym kraju 192 kontrole doraźne w różnych 
podmiotach. Najliczniejszą grupę jednostek, do których skierowano inspektorów kontroli celem 
doraźnego zbadania wybranych zagadnień, stanowiły: gminy wiejskie – 60, miejsko-wiejskie 
– 33 oraz jednostki organizacyjne jst funkcjonujące w formie jednostek budżetowych – 31. 

 
3.1.1. Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości 

 
W ramach prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono 15 876 przypadków 

wystąpienia poszczególnych kategorii nieprawidłowości. Na liczbę tę złożyło się 47 820 
pojedynczych, nieprawidłowo podjętych działań. Nieprawidłowości w 2007 r. były 
wykazywane w kilku podstawowych grupach zagadnień: ustalenia ogólno-organizacyjne, 
księgowość i sprawozdawczość budżetowa, gospodarka pieniężna i rozrachunki, wykonanie 
budżetu, w tym dochody i przychody oraz wydatki i rozchody, zamówienia publiczne, 
mienie komunalne, zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień, rozliczenia 
finansowe jst z jej jednostkami organizacyjnymi. Liczbę ujawnionych nieprawidłowości  
w latach 2004 - 2007 przedstawia zestawienie. 

 
Liczba nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli regionalnych izb obrachunkowych w latach 2004 - 2007 

2004 2005 2006 2007 
Wyszczególnienie 

liczba struktura 
w % liczba struktura 

w % liczba struktura 
w % liczba struktura 

w % 
Ogółem, z tego: 17 494 100,0 16 576 100,0 16 549 100,0 15 876 100,0 
Ustalenia ogólno-organizacyjne 2 217 12,7 2 052 12,4 2 064 12,4 1 916 12,1 
Księgowość i sprawozdawczość 
budżetowa 3 460 19,7 3 348 20,1 3 462 20,8 3 196 20,2 

Gospodarka pieniężna i rozrachunki 1 728 9,9 1 585 9,6 1 613 9,8 1 070 6,7 
Wykonanie budżetu, w tym: 6 335 36,2 6 027 36,4 5 789 35,0 6 238 39,3 
- dochody i przychody 3 728 21,3 3 452 20,8 3 285 19,9 3 726 23,5 
- wydatki i rozchody 2 366 13,5 2 339 14,1 2 319 14,0 2 281 14,4 
- inne 241 1,4 236 1,5 185 1,1 231 1,4 
Zamówienia publiczne 2 118 12,1 1 809 10,9 2 032 12,3 1 972 12,4 
Mienie komunalne 1 152 6,6 1 281 7,7 1 254 7,6 1 093 6,9 
Zadania zlecone i realizowane 
w ramach porozumień 88 0,5 115 0,7 92 0,6 163 1,0 

Rozliczenia jst z jednostkami 
organizacyjnymi 396 2,3 359 2,2 243 1,5 228 1,4 

 
Z ustaleń kontroli przeprowadzonych w roku 2007 wynika, iż najwięcej nieprawidłowości 

stwierdzono w zakresie ewidencji i realizacji dochodów jst, sprawozdawczości budżetowej, 
realizacji wydatków budżetowych i udzielania zamówień publicznych. 
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Struktura nieprawidłowości wg kategorii problemowych w 2007 r. 

12,4

6,9 1,0 1,4 12,1

20,2

6,7

23,5

14,4

1,4

 Ustalenia ogólno-organizacyjne  Księgowość i sprawozdawczość budżetowa

 Gospodarka pieniężna i rozrachunki  Dochody i przychody

 Wydatki i rozchody  Inne

 Zamówienia publiczne  Mienie komunalne

 Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień  Rozliczenia jst z jednostkami organizacyjnymi

 
 
3.1.2. Wyniki kontroli 
 
Ustalenia ogólno–organizacyjne 

 
Regionalne izby obrachunkowe, kontrolując gospodarkę finansową i zamówienia 

publiczne, w ograniczonym stopniu mają możliwość weryfikacji podejmowanych przez jst 
działań organizacyjnych. Kompetentnymi organami w tym zakresie są wojewodowie. 
Regionalne izby obrachunkowe współpracując z tymi organami informują o ewentualnych 
nieprawidłowościach celem podjęcia przez nie stosownych działań w ramach posiadanych 
kompetencji.  

Wśród zagadnień organizacyjnych, wobec których regionalne izby obrachunkowe 
posiadają umocowanie prawne do kontroli, nieprawidłowości wystąpiły w 1 916 przypadkach 
i głównie dotyczyły one: 
− braku lub niewłaściwego opracowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

rachunkowości (w tym, np. zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg 
rachunkowych, dokumentacji opisującej system przetwarzania danych przy użyciu 
komputera) – 396 przypadków, 

− nieprzeprowadzenia kontroli w  jednostkach podległych lub nadzorowanych – 341, 
− braku lub niekompletnego opracowania procedur kontroli finansowej – 244, 
− niewykonania wniosków pokontrolnych – 155. 

Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (kujawsko-pomorskie) wykazała, 
że w 2005 r. i 2006 r. w żadnej z 16 jednostek organizacyjnych powiatu nie została przeprowadzona 
kontrola co najmniej 5% wydatków. Obowiązek przeprowadzania takiej kontroli wynika aktualnie 
z przepisu określonego w art. 187 ust. 2 i 3 uofp. Powyższa nieprawidłowość wystąpiła również 
w Mieście i Gminie Wolbrom (małopolskie), w którym nie przeprowadzono kontroli za 2006 r. 
w 20 jednostkach oświatowych oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 
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W Urzędzie Miejskim w Brzozowie (podkarpackie) nie realizowano obowiązku prowadzenia 
audytu wewnętrznego. Powyższy obowiązek powstał od I kwartału 2006 r., gdyż wykonanie 
budżetu Miasta za 2005 r. zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków przekroczyło kwotę 
35 000 000 zł, tj. kwotę której przekroczenie zgodnie z przepisem określonym w art. 49 ust. 5 uofp 
powoduje obowiązek prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych (od 2006 r. 
– 40 000 000 zł). 

W Gminach Nowy Targ i Zabierzów (małopolskie) nie opracowano instrukcji w sprawie 
przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących 
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, czym 
nie dopełniono wymogów określonych przepisami art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 
2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu23. 

W 2006 r. Wójt Gminy Michałowice (małopolskie) nie przesłał organowi nadzoru – Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Krakowie 12-tu wydanych przez siebie zarządzeń w sprawie zmian 
w budżecie, zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zmian w układzie wykonawczym, 
a ponadto nie przestrzegał terminu 7-dniowego (od dnia wydania) przedkładania zarządzeń. 
Powyższy stan był niezgodny z przepisem określonym w art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie 
gminnym, w związku z art. 11 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 
Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 

 

Kontrole prawidłowości prowadzenia księgowości jednostek, dokonywania ewidencji 
operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdań, gromadzenia i przechowywania 
dokumentacji, wykazały w 3 196 przypadkach występowanie działań niezgodnych z przepisami 
prawa. W szczególności nieprawidłowości dotyczyły: 
− nieprawidłowego stosowania klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków – 292 

przypadki, 
− wykazywania w sprawozdaniach danych niezgodnych z ewidencją – 245, 
− nieprowadzenia wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych (w tym, np. zestawień 

obrotów i sald itp.) – 237, 
− nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych – 234, w tym istotne nieprawidłowości 

skutkujące zawiadomieniem organów ścigania z art. 77 ustawy o rachunkowości – 49, 
− księgowania dowodów niespełniających wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości24 – 228, 
− niebieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych – 189, 
− niesporządzania wszystkich wymaganych sprawozdań – 182. 

W toku kontroli doraźnej przeprowadzonej w Mieście i Gminie Stąporków (świętokrzyskie) 
ustalono, że w księgach rachunkowych jednostki nie ujęto operacji gospodarczych związanych 
z otrzymanymi w drodze darowizny wyrobami ceramicznymi, o wartości według umów darowizny 
odpowiednio w wysokości 157 672,35 zł w 2002 r. oraz 1 081 360,81 zł w 2003 r. W konsekwencji, 
w ewidencji księgowej nie ujmowano również późniejszych operacji nieodpłatnego przekazywania 
tych wyrobów ceramicznych jednostkom organizacyjnym Gminy oraz innym podmiotom. Ponadto, 
zaniechano dokonania spisu z natury otrzymanej darowizny (będących w posiadaniu Gminy płytek 
ceramicznych) na koniec roku obrotowego. 

                                                 
23 Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm. 
24 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. 
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W wyniku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Czernikowo (kujawsko-pomorskie) 
ustalono, że w sprawozdaniach budżetowych Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych 
i Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, sporządzonych za 
2005 r., nie wykazano zobowiązań wymagalnych Gminy w kwocie 1 693 914,05 zł. Powyższe 
sprawozdania kierowane są do regionalnej izby obrachunkowej, a za jej pośrednictwem do 
Ministerstwa Finansów i stanowią podstawę do sporządzenia ogólnokrajowych statystyk m.in. 
w zakresie wydatków i zadłużenia jst. 

W Mieście i Gminie Złocieniec (zachodniopomorskie) ze znacznym opóźnieniem ujmowano 
w ewidencji księgowej udziały w zakładowych spółkach komunalnych obejmowane przez Gminę 
w zamian za wkłady wniesione na podstawie aktów założycielskich tych spółek. I tak: udziały 
objęte przez Gminę w 1998 r. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. o wartości 
1 000 000,00 zł, w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 726 700,00 zł, w Zakładzie 
Ciepłownictwa Sp. z o.o. – 3 655 800,00 zł wprowadzono do ksiąg rachunkowych dopiero 
w 2006 r. Ponadto, również dopiero w 2006 r. do ksiąg rachunkowych wprowadzono udziały 
Gminy o wartości 9 360 250,00 zł w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wniesione na 
podstawie aktu założycielskiego spółki w 1998 r. w wysokości 2 525 000,00 zł i podwyższone 
w wyniku aportów przekazanych spółce przez Gminę w latach 1999 - 2005. Powyższe 
nieprawidłowości świadczą o nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych i braku kontroli nad 
finansowym majątkiem trwałym Gminy. Analogiczną nieprawidłowość stwierdzono w Mieście 
Świnoujście (zachodniopomorskie),w którym grunty nabyte w wyniku komunalizacji na podstawie 
decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o łącznej wartości 2 142 836,00 zł ujęto w ewidencji 
księgowej po upływie ponad 7 lat oraz w Gminie Łapsze Niżne (małopolskie), w której do dnia 
kontroli nie zaewidencjonowano udziałów jakie Gmina posiada w Podhalańskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym Sp. z o.o., objętych na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5014/2004 z dnia 
13.07.2004 r. o wartości 15 759 000,00 zł. 

W sprawozdaniach budżetowych sporządzanych przez Powiat Piotrkowski (łódzkie) na dzień 
31 grudnia 2005 r. oraz na dzień 31 grudnia 2006 r. nie ujęto zobowiązań: 
− w 2005 r. na kwotę – 116 040,39 zł, w tym zobowiązań wymagalnych na kwotę – 57 497,51 zł, 
− w 2006 r. na kwotę – 129 569,37 zł, w tym zobowiązań wymagalnych na kwotę – 53 149,91 zł, 
co stanowiło naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej25. 

W Gminie Lubin (dolnośląskie) w sprawozdaniach Rb-27S za 2006 r. jednostkowym Urzędu 
Gminy i zbiorczym jst z wykonania planu dochodów budżetowych nie zostały wykazane należne 
i niezapłacone odsetki w wysokości 2 108 528,70 zł od zaległości w dochodach budżetowych, 
a w bilansie Urzędu Gminy za 2006 r. należności nie zostały zaktualizowane o podaną wyżej kwotę. 

 
Gospodarka pieniężna i rozrachunki 
 

W trakcie działań kontrolnych w zakresie dokonywania przez jednostki operacji 
pieniężnych oraz prowadzenia rozrachunków względem innych podmiotów, szczególna 
uwaga zwracana jest na terminowość regulowania zobowiązań. Z danych kontroli wynika, iż 
problem ten nadal występuje w działalności wielu podmiotów. W roku 2007 ujawniono takie 
działania w 203 przypadkach, co stanowiło 19,0% ogólnej liczby 1 070 nieprawidłowości 
tego typu. Ponadto, do nieprawidłowości, które wykazują dużą liczebność należy zaliczyć:  
− nieprzeprowadzenie lub nierzetelne przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji 

finansowych składników mienia i rozrachunków lub nieudokumentowanie jej wyników 

                                                 
25 Obowiązujące do dnia 30.06.2006 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426), od dnia 01.07.2006 r. - rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.). 
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– 142 przypadki, 
− nierzetelne lub nieprawidłowe ewidencjonowanie operacji gotówkowych (niebieżące, 

nierzetelne, niesprawdzalne prowadzenie raportów kasowych), niesporządzanie raportów 
kasowych mimo występowania obrotu gotówką – 137, 

− realizowanie zapłaty na podstawie dowodów niespełniających wymogów prawidłowego 
dowodu księgowego, niesprawdzonych merytorycznie, rachunkowo, niezatwierdzonych 
do wypłaty – 113, 

− wypłata gotówki osobom nieupoważnionym lub bez pokwitowania – 52.  

W Urzędzie Miejskim w Goniądzu (podlaskie) stwierdzono na koniec 2006 r. zobowiązania 
wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynoszące łącznie 283 339 zł. Powyższe 
zobowiązania powstały na skutek niedokonywania w poprzednich latach przelewów na rachunek 
bankowy Funduszu z tytułu odpisów na pracowników zatrudnionych w jednostkach oświaty 
obsługiwanych przez Urząd (nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi). 
Stosownie do przepisów określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych26 termin przekazania odpisu na dany rok kalendarzowy na rachunek 
funduszu wyznaczono do dnia 30 września tego roku. 

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Koronowo (kujawsko-pomorskie) wykazała, że 
Gmina w 2007 r. zaciągnęła w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie kredyt w wysokości 
1 000 000,00 zł na budowę hali sportowo–widowiskowej, bez uzyskania opinii właściwej 
regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. Obowiązek uzyskania ww. opinii 
regionalnej izby obrachunkowej wynika z przepisu art. 83 ust. 2 uofp. 

W Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa (małopolskie) nieterminowo regulowano 
zobowiązania wynikające z otrzymanych od kontrahentów faktur, opłat licencyjnych na używanie 
programu komputerowego, podatku od nieruchomości, wynagrodzeń dla wykonawców oraz 
pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW, co spowodowało powstanie zobowiązań wymagalnych 
(zaległości) na koniec 2006 r. w łącznej kwocie 2 886 340,62 zł oraz skutkowało zapłaceniem przez 
Związek odsetek za opóźnienia w zapłacie w łącznej wysokości 39 131,09 zł. 

Gmina Czarne (pomorskie) udzieliła poręczenia spłaty zobowiązań z umowy kredytu 
zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Człuchowie przez spółkę z o.o. w Czarnem do kwoty 
300 000,00 zł, podczas gdy Rada w stosownej uchwale ograniczyła kwotę poręczenia do 
200 000,00 zł. Powyższy stan był niezgodny z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy 
o samorządzie gminnym, zgodnie z którym ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń 
udzielanych przez wójta w roku budżetowym należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 
Analogiczna nieprawidłowość wystąpiła w Mieście i Gminie Gniew (pomorskie), w którym Rada 
Miejska wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia kredytu zaciąganego przez spółkę z o.o. do kwoty 
80 000,00 zł, natomiast poręczenie zostało udzielone do kwoty 140 000,00 zł. Ponadto ww. 
jednostka udzieliła poręczenia wekslowego w wysokości 120 000,00 zł innej spółce z o.o. nie 
posiadając zgody Rady Miejskiej na dokonanie tej czynności. 

W Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa (małopolskie) brak kontroli i nadzoru ze 
strony organów Związku nad rosnącym długiem, spowodował znaczne przekroczenie limitu 
zadłużenia ustalonego w art. 170 ust. 1 uofp. Na dzień 31 grudnia 2006 r. wskaźnik ten wyniósł 
170,07%, a zgodnie z ww. przepisem nie powinien przekroczyć 60%.  

W Gminie Rybczewice (lubelskie) nie dopełniono obowiązku terminowego regulowania 
zobowiązań pieniężnych gminy, wynikających z umowy na remont i modernizację szkoły 
podstawowej w Stryjnie, skutkującego zapłatą kwoty 207 116,43 zł tytułem odsetek za zwłokę 

                                                 
26 Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. 
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i kwoty 22 649,58 zł tytułem kosztów postępowania sądowego. Ponadto, wystąpiła konieczność 
zaciągnięcia kredytu komercyjnego w kwocie 250 000,00 zł w celu pokrycia deficytu budżetowego 
spowodowanego zapłatą tych odsetek, którego koszty obsługi stanowią łącznie kwotę 68 080,19 zł. 
Przepis art. 28 ust. 3 pkt 3 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych27 zobowiązywał jednostki do regulowania zobowiązań w wysokości 
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obecnie w powyższym zakresie 
obowiązuje przepis art. 35 ust. 3 pkt 3 uofp. 

 
Wykonanie budżetu - dochody i przychody 
 

Tematyka kontrolna w zakresie realizacji przez jednostki dochodów i przychodów 
obejmuje swym zakresem wiele szczegółowych zagadnień, począwszy od realizacji 
dochodów z podatków i opłat lokalnych, poprzez dochody z gospodarowania mieniem 
komunalnym, a skończywszy na innych dochodach należnych z tytułu różnych ustaw. 
Przykładem mogą być przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi28, dającej prawo do pobierania opłat za 
wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, czy też ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych29, uprawniającej zarządców dróg do pobierania opłat za 
zajęcie pasa drogowego. 

Tak szeroki wachlarz tematyczny skutkował występowaniem największej liczby 
nieprawidłowości, tj. w 3 726 przypadkach. Do najczęściej występujących naruszeń prawa 
zaliczyć należy: 
− nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

przy udzielaniu ulg w zapłacie podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od 
środków transportowych – 568 przypadków, 

− nieweryfikowanie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji podatkowych w podatkach: 
rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych – 457 przypadków, 

− nieprowadzenie postępowań podatkowych w przypadku niezłożenia deklaracji oraz 
informacji o przedmiocie opodatkowania – 295 przypadków, 

− niewłaściwe podejmowanie lub zaniechanie czynności egzekucyjnych wobec zaległości 
z tytułu podatków i opłat lokalnych – 260 przypadków, 

− niezachowanie zasady powszechności opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi  
– 210 przypadków, 

− nieprawidłowości przy pobieraniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz przy wygaszaniu przedmiotowych zezwoleń – 172 przypadki, 

− nieustalanie albo ustalanie lub pobieranie dochodów z majątku w sposób niezgodny 
z przepisami prawa lub zawartymi umowami – 102 przypadki. 

Kontrola realizacji dochodów z tytułu użytkowania wieczystego w Gminie Nowa Sól (lubuskie) 
wykazała, że przedawnieniu uległy zaległości dotyczące rocznych opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego na łączną kwotę 19 969,00 zł. W zakresie czynszów najmu lokali mieszkalnych 
stwierdzono przedawnienia w łącznej kwocie 18 709,00 zł. Wójt nie podjął stosownych kroków 
celem zabezpieczenia wierzytelności Gminy. 

                                                 
27 Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. 
28 Dz. U. z 2003 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. 
29 Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. 
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Organ podatkowy w Mieście Skarżysko Kamienna (świętokrzyskie) nie podejmował czynności 
przewidzianych prawem mających na celu windykację podatków lokalnych, gdyż na dzień kontroli 
tego zagadnienia podatnikom zalegającym z zapłatą podatków nie wystawiono tytułów 
wykonawczych na kwotę ogółem 1 354 530,10 zł. Zgodnie z przepisami określonymi w § 5 ust. 1 
oraz w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji30, tytuł 
wykonawczy należy wystawić po bezskutecznym upływie terminu zapłaty zaległości wyznaczonego 
w upomnieniu skutecznie doręczonym podatnikowi. 

W trakcie kontroli kompleksowej Miasta Bełchatów (łódzkie) stwierdzono, iż zawarło ono 
w dniu 28.12.2000 r. umowę z Przedsiębiorstwem Energetycznym, aneksowaną m.in. w dniu 
15.01.2002 r., a dotyczącą oddania spółce w dzierżawę środków trwałych. Zgodnie z zapisami 
umowy oraz ww. aneksu, Wydzierżawiający zwolnił Dzierżawcę z zapłaty czynszu dzierżawnego za 
2001 r. oraz 2002 r. Ustalono, że w wyniku powołanych postanowień umowy i aneksu nie pobrano 
należnego Miastu czynszu dzierżawnego za 2001 r. w wysokości 551 140,07 zł, a za 2002 r. 
w wysokości 512 719,32 zł, razem 1 063 859,30 zł. Postępowanie takie było niezgodne z zasadami 
przekazywania środków trwałych w dzierżawę na czas nieokreślony do Spółki, określonymi przez 
Radę Miejską. Ponadto, brak było podstawy prawnej do takiego działania, bowiem nie 
funkcjonowały w gminie przepisy dotyczące umarzania należności pieniężnych, do których nie 
znajdowały zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. 

Organ podatkowy w Gminie i Mieście Kozienice (mazowieckie) umorzył osobom prawnym 
i innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej podatki na kwotę 
742 101,00 zł. Okoliczności wymienione we wnioskach o umorzenie mające wpływ na obniżenie 
zdolności płatniczych podatników nie zostały potwierdzone odpowiednimi dowodami źródłowymi.  

W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (małopolskie) pobierano opłaty za udostępnianie 
muzealiów do publikacji w wysokości niezgodnej z postanowieniami cennika za usługi 
fotograficzne wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Muzeum, co spowodowało zaniżenie 
pobranych opłat o kwotę 8 891,85 zł. 

Burmistrz Miasta Pionki (mazowieckie) ustalił należności z tytułu czynszu za najem lokali 
użytkowych w wysokości niższej niż wynikała ze stawek minimalnych, ustalonych przez Radę 
Miasta. Z powodu niezastosowania stawek minimalnych określonych uchwałą Rady Miasta 
w okresie od listopada 2005 r. do grudnia 2006 r. pomniejszono dochody Gminy o kwotę 
126 602,96 zł. 

W wyniku kontroli Miasta Miasteczko Śląskie (śląskie) stwierdzono, że zaniechano 
wyegzekwowania od Towarzystwa Budownictwa Społecznego poniesienia oraz rozliczenia 
w latach 2003 - 2007 wydatków remontowych w budynku komunalnym – obiekt hotelarski 
w Miasteczku Śląskim o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 35% kosztów 
eksploatacyjnych ogółem. Na mocy aneksu Nr 3/97 z dnia 30 kwietnia 1997 r. do umowy 
o administrowanie budynkami komunalnymi z dnia 10 lipca 1996 r. wprowadzono zapis, zgodnie 
z którym obowiązki administratora obejmują przedstawianie w okresach kwartalnych pisemnego 
zestawienia wydatków, obejmujących 35% udziału kosztów remontów w kosztach eksploatacyjnych 
ogółem. Skutkiem nieprawidłowości było zaniechanie wyegzekwowania od ww. TBS nakładów 
finansowych na remonty w obiekcie hotelarskim w Miasteczku Śląskim w łącznej wysokości 
238 764,31 zł netto. 

W Gminie Rajcza (śląskie) zaniechano dokonania waloryzacji wysokości stawek czynszu za 
najem i dzierżawę nieruchomości, co było niezgodne z postanowieniami zawartych umów. 
W związku z powyższym, zaniżono dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości o kwotę 

                                                 
30 Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm. 
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17 585,74 zł brutto. Na fakturach wystawianych z tytułu umów najmu i dzierżawy zastosowano 
stawkę czynszu dzierżawnego określoną w umowach, bez dokonania stosownej waloryzacji.  

W Gminie Dębowa Kłoda (lubelskie) nie zachowano zasady powszechności opodatkowania 
podatkiem od środków transportowych, co skutkowało zaniżeniem dochodów gminy w latach 
2001 - 2005 o kwotę około 114 859,00 zł.  

 
Czynnościami kontrolnymi prowadzonymi przez regionalne izby obrachunkowe 

w zakresie realizacji dochodów objęto również prawidłowość wykazywania w sprawozdaniach 
budżetowych sporządzanych przez jst danych dotyczących skutków obniżenia górnych stawek 
podatków, skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień oraz skutków decyzji 
wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa31.  

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2007 r. stwierdzono nieprawidłowości w tym 
zakresie w 229 jednostkach. Wymiar finansowy różnic przedstawiono w poniższym 
zestawieniu. 

 
Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg w podatkach 

Wyszczególnienie Wartość danych zaniżonych 
w sprawozdaniach 

Wartość danych zawyżonych 
w sprawozdaniach 

Ogółem, z tego: 11 769 984,90 7 004 762,91 
- skutki obniżenia górnych stawek podatków 6 401 018,78 1 154 494,76 
- skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień 4 350 150,58 3 324 085,00 
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na 

podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa 1 018 815,54 2 526 183,15 

 
Różnice wystąpiły m.in. w Mieście Łódź, w którym wartość danych zaniżonych 

w sprawozdaniu wyniosła 2 517 946,00 zł, Mieście Radomsko (łódzkie) – dane zawyżono 
o kwotę 1 098 325,70 zł, Gminie Zawady (podlaskie) – zaniżenie wyniosło 592 940,40 zł. 

Dane wykazywane w powyższym zakresie w sprawozdaniach budżetowych składanych 
przez jst regionalnym izbom obrachunkowym i za ich pośrednictwem Ministerstwu 
Finansów, stanowią jeden z czynników wpływających na wysokość części wyrównawczej 
subwencji ogólnej należnej jednostce z budżetu Państwa. Wobec powyższego skutkiem 
ustaleń kontroli są decyzje Ministra Finansów w sprawie korekt wysokości ww. subwencji.  

Gmina Miejsce Piastowe (podkarpackie) w sprawozdaniu za 2005 r. zaniżyła kwotę zwolnień 
podatkowych o 76 990,20 zł. Na podstawie ustaleń kontroli Gmina sporządziła korektę 
sprawozdania, którą za pośrednictwem Izby przekazano do Ministerstwa Finansów. Ww. korekta 
wpłynęła na zmianę kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2007 r., 
w związku z czym Minister Finansów na podstawie decyzji z dnia 24.07.2007 r. zmniejszył kwotę 
subwencji dla Gminy o 17 568,00 zł oraz potrącił kwotę subwencji nienależnie otrzymaną przez 
Gminę w okresie styczeń – lipiec 2007 r. w wysokości 10 248,00 zł. 

Miasto Siemiatycze (podlaskie) zaniżyło w sporządzonych sprawozdaniach skutki obniżenia 
górnych stawek podatków: za 2005 r. o kwotę 123 466,00 zł, za 2006 r. o kwotę 123 436,00 zł oraz 
skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień: za 2005 r. o kwotę 272 846,00 zł, za 2006 r. 
– 285 248,00 zł. W wyniku ustaleń kontroli, po korekcie sprawozdań Minister Finansów 
zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmniejszenia dla tej jednostki 
subwencji na 2008 r. o kwotę wstępnie szacowaną na 279 439,00 zł.  

                                                 
31 Stosownie do art. 10 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości m.in. 

w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji, prezes izby przekazuje informacje o tym fakcie organom 
dokonującym naliczenia tych środków finansowych.  
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Zaniżenie skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień o kwotę 592 940,40 zł 
stwierdzili kontrolujący w Gminie Zawady (podlaskie). W wyniku ustaleń kontroli, po korekcie 
sprawozdań Minister Finansów zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie zmniejszenia dla tej jednostki subwencji na 2008 r. o kwotę wstępnie szacowaną na 
507 710,00 zł.  

 
Wykonanie budżetu - wydatki i rozchody 
 

Kierując się kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem 
faktycznym, regionalne izby obrachunkowe wykazały w 2007 r. ponad 2 200 przypadków 
naruszeń prawa w powyższym zakresie. Do najpoważniejszych, zarówno pod względem 
gatunkowym (niejednokrotnie skutkującym zawiadomieniem o nieprawidłowościach organów 
ścigania czy też rzeczników dyscypliny finansów publicznych), jak i liczebności, należy 
zaliczyć: 
− ustalanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami – 268 przypadków, 
− nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych – 233 przypadki, 
− nieprawidłowości przy rozliczaniu kosztów podróży służbowych – 232 przypadki, 
− nieprawidłowe naliczanie lub nieterminowe przekazywanie odpisów na ZFŚS – 230 

przypadków, 
− przekraczanie upoważnień do zaciągania zobowiązań – 171 przypadków, 
− przekraczanie upoważnienia do dokonywania wydatków – 167 przypadków, 
− nierozliczanie lub nieprawidłowe rozliczanie dotacji udzielonych podmiotom, 
−  niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 131 przypadków. 

Wielokrotne zaciąganie zobowiązań obciążających budżety lat przyszłych bez zgody Rady 
Gminy stwierdzono w Gminie Raciechowice (małopolskie) – w 2003 r. zawarto umowy skutkujące 
zobowiązaniami wymagalnymi w latach przyszłych na kwotę 75 328,00 zł, w 2004 r. – 495 262,59 zł, 
w 2005 r. – 205 148,41 zł, w 2006 r. – 997 273,42 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wójt 
w celu zaciągania ww. zobowiązań winien posiadać upoważnienie udzielone przez Radę Gminy.  

Gmina Książ Wielki (małopolskie) w latach 2004 – 2006 nie odprowadzała oraz nieterminowo 
regulowała zobowiązania względem ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych 
będących jednostkami organizacyjnymi Gminy, co spowodowało naliczenie przez ZUS odsetek 
z tytułu nieterminowych płatności składek oraz opłat prolongacyjnych dla 5 jednostek oświatowych 
w łącznej kwocie 134 177,75 zł. Analogiczna nieprawidłowość wystąpiła w Mieście Pionki 
(mazowieckie), w którym kierownik zakładu budżetowego nieterminowo regulował zobowiązania 
wobec Zakładu Energetycznego, Telekomunikacji Polskiej, ZUS i innych kontrahentów. Łączna 
kwota straty dla budżetu (odsetki, kary i opłaty) wyniosła 260 000 zł. 

W Gminie Książ Wielki (małopolskie) dokonano wypłaty czekami gotówkowymi z rachunków 
bankowych szkół i funduszu świadczeń socjalnych kwoty 142 291,83 zł oraz z rachunku instytucji 
kultury kwoty 42 426,29 zł, które to wydatki nie mają uzasadnienia w rachunkach i fakturach, 
ujętych w ewidencji księgowej. W związku z powyższym działaniem Gmina poniosła straty w kwocie 
184 220,42 zł. 

Kontrola w Gminie Skarbimierz (opolskie) ujawniła fakt poświadczenia nieprawdy w związku 
z dokonywaniem odbioru robót budowlanych przez byłego Zastępcę Wójta, byłego Kierownika 
Referatu Rolno–Inwestycyjnego oraz Specjalistę w Referacie Rolno–Inwestycyjnym. W trakcie 
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badania realizacji zadania polegającego na rozbiórce obiektów powojskowych ustalono, iż zlecono 
wykonawcy robót rozbiórkę również obiektów położonych na działkach niebędących własnością 
gminy w dniu podpisywania umowy z wykonawcą, bądź zlecono rozbiórkę obiektów położonych na 
działce zbywanej w trakcie realizacji robót rozbiórkowych, a także, że nie wszystkie obiekty 
zlecone do rozbiórki zostały rozebrane. Nie rozebrano 8 obiektów o wartości robót w wysokości 
155 042,66 zł. Podczas kontroli ustalono, że protokoły odbioru końcowego ww. robót są 
nierzetelne, bowiem z ich treści wynika, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową.  

W trakcie procesu inwestycyjnego polegającego na budowie gminnej hali sportowej wraz 
z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem przyległego 
terenu rozwiązana została przez Gminę Piątnica (podlaskie) umowa z generalnym wykonawcą 
inwestycji, któremu zlecono wykonanie hali na podstawie umowy z dnia 14 kwietnia 2004 r. 
W stosunkowo krótkim okresie od zawarcia umowy wykonawca utracił zdolność do samodzielnego 
wykonywania robót zlecając wykonanie hali podwykonawcom, a także dokonując cesji 
wierzytelności wynikających z umowy. Ustalono w trakcie kontroli, iż efektem rozliczeń z głównym 
wykonawcą i jego podwykonawcami i cesjonariuszami jest szkoda Gminy w wysokości 198 915,37 zł, 
wynikła z podwójnego opłacania przez kontrolowaną jednostkę wynagrodzenia na rzecz głównego 
wykonawcy i jego kontrahentów, a także ponoszenia pozostałych kosztów z tym związanych. 
Ponadto, zgłoszeniem w postępowaniu upadłościowym głównego wykonawcy nie zostały objęte 
należności Gminy w kwocie 73 943,41 zł.  

Dokonanie przez Gminę Nowa Słupia (świętokrzyskie) zapłaty za wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych dla mieszkańców w wysokości 124 875,81 zł, wbrew postanowieniom uchwały 
Rady Gminy. W powyższej uchwale dopuszczono możliwość wspólnej realizacji urządzeń 
i przyłączy pod warunkiem wcześniejszego podpisania umowy o wspólnej realizacji zadania przez 
Gminę i osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci. Zgodnie z postanowieniami uchwały Gmina 
zawarła umowy z mieszkańcami, w których określono wysokość opłat za wykonanie przyłączy. Po 
zawarciu ww. umów Gmina zawarła z wykonawcą zadania inwestycyjnego umowę o roboty 
dodatkowe na wykonanie 1 020 mb przyłączy kanalizacyjnych za wynagrodzeniem 124 875,81 zł, 
których wartość nie została uwzględniona w umowach zawartych z mieszkańcami. Ustalono, że 
Gmina dokonała zapłaty za wykonane roboty dodatkowe z własnych środków, wbrew 
postanowieniom uchwały Rady Gminy. Zgodnie z treścią § 6 i § 7 umów zawartych z mieszkańcami, 
Gmina w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego przyjętych do realizacji przyłączy 
kanalizacyjnych winna była dokonać zmiany umów, określając aktualny koszt budowy przyłączy 
kanalizacyjnych na każdego mieszkańca. 

W trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Człuchów (pomorskie) 
stwierdzono występowanie na dzień 30.12.2004 r. przekroczenia planu wydatków w kwocie ogółem 
182 346,86 zł. Przekroczenie wydatków określonych w planie finansowym jednostki stanowiło 
naruszenie przepisów art. 28 ust. 1 oraz art. 92 pkt 3 w związku z art. 129 ust. 1 ówcześnie 
obowiązującej uofp. 

W wyniku przeprowadzonej w 2007 r. kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy 
Stromiec (mazowieckie), ustalono, że Wójtowi oraz Skarbnikowi Gminy wypłacano zaliczki na 
poczet wynagrodzeń. Zaliczki nie zostały rozliczone, ani nie dokonano ich zwrotu. Służby 
finansowo-księgowe Urzędu Gminy nie dokonywały potrąceń kwot nierozliczonych zaliczek mimo 
upoważnienia w tym zakresie na druku „Wniosek o zaliczkę”. Skarbnik Gminy księgowała pobrane 
zaliczki w koszty, co ma znamiona świadomego działania w celu ukrycia przywłaszczenia 
pieniędzy. W przypadku Wójta Gminy kwoty pobranych i nierozliczonych zaliczek w latach 
2005 - 2007 wyniosły 11 500,00 zł, w przypadku Skarbnika w latach 2003 - 2007 stanowią kwotę 
27 000,00 zł.  

Gmina Wręczyca Wielka (śląskie) udzieliła w 2005 r. dotacji dla klubów sportowych w łącznej 
wysokości 100 000,00 zł oraz Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
i jednostek OSP w łącznej wysokości 90 900,00 zł, bez przeprowadzenia otwartych konkursów 
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ofert oraz pomimo że podmioty dotowane nie złożyły ofert realizacji zadań publicznych. Powyższy 
stan był niezgodny z przepisami określonymi w art. 118 ust. 2 ówcześnie obowiązującej uofp oraz 
w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie32. Analogiczną nieprawidłowość stwierdzono w Gminie Dzwola (lubelskie), 
w której w 2005 r. z budżetu Gminy bez przeprowadzania otwartego konkursu ofert i bez zawarcia 
pisemnych umów udzielono dotacji 3 klubom sportowym łącznie na kwotę 86 000,00 zł. 

W toku kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Miasteczko Śląskie (śląskie) 
stwierdzono, że w trakcie wykonywania umowy z dnia 10 lipca 1996 r. o administrowanie 
budynkami komunalnymi nie przestrzegano umownej zasady corocznego podwyższania pierwotnie 
przyjętej stawki kosztów eksploatacyjnych z tytułu administrowania obiektem hotelarskim 
w wysokości 4,20 zł za m² powierzchni użytkowej o wartość notowanej w roku poprzednim inflacji. 
Coroczne podwyższanie stawki z tytułu administrowania obiektem hotelarskim w latach 
1998 - 2007 następowało o kwoty znacznie wyższe niż notowana inflacja w roku poprzednim. 
Skutkiem nieprawidłowości było wydatkowanie z budżetu Miasta Miasteczko Śląskie w latach 
1998 - 2007 na rzecz podmiotu administrującego zawyżonych kosztów eksploatacyjnych z tytułu 
administrowania obiektem hotelarskim, w łącznej wysokości 1 140 940,64 zł. 

Dyrektorom jednostek oświatowych Gminy Żmigród (dolnośląskie), oprócz dodatków 
funkcyjnych i motywacyjnych w latach 2005, 2006, i w I kw. 2007 r. wypłacano bez podstawy 
prawnej (za przyjęcie do realizacji zadań administracyjno-gospodarczych) dodatek samorządowy 
– łącznie w kwocie 50 950 zł. Tymczasem z art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty wynika, że za pełnienie funkcji Dyrektora, nauczycielowi przysługuje dodatek 
funkcyjny.  

Miasto Poznań (wielkopolskie) dokonało dopłat do kapitału Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego na łączną kwotę 39 384 341,01 zł, czym przekroczyło na dzień 15.12.2006 r. wartość 
posiadanych w nim udziałów o kwotę 12 497 341,01 zł. W przypadku innego TBS na dzień 
28.12.2006 r. dopłaty Miasta Poznań wynosiły 18 284 891,99 zł i przekraczały posiadane udziały 
o kwotę 8 887 891,99 zł. Górną granicę dopłat na mocy umów obu spółek stanowiła wartość 
posiadanych przez Miasto Poznań udziałów. 

 
Wykonanie budżetu – inne nieprawidłowości 
 

W ramach tego bloku zagadnień wydziały kontroli regionalnych izb obrachunkowych 
dokonywały czynności sprawdzających działania jednostek przy konstruowaniu planów 
finansowych oraz ich wykonywaniu.  

Do nieprawidłowości, które wynikały z analizy działań formalnych na etapie projektowania 
i dokonywania zmian w planach finansowych, należy zaliczyć przede wszystkim ich 
niesporządzanie lub nieprawidłowe sporządzanie przez jednostki organizacyjne jst oraz brak 
ich aktualizacji – 117 przypadków. W 46 przypadkach wskazano uchybienia w przekazywaniu 
przez organy wykonawcze jst jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do 
opracowania ich planów finansowych oraz informacji o zmianach planu dochodów 
i wydatków wprowadzanych w trakcie wykonywania budżetu.  

W wyniku analizy planów finansowych Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) w Opolu (opolskie) 
za 2005 r. i 2006 r. stwierdzono, że plany finansowe tej instytucji nie uwzględniają wszystkich 
przychodów i kosztów, ponieważ część z nich ujęta jest w planie finansowym sporządzanym dla 
Zespołu Pieśni i Tańca, który jest komórką organizacyjną wchodzącą w skład MOK. Nieujęcie 
w planie finansowym MOK wszystkich przychodów i kosztów stanowi naruszenie przepisu art. 27 

                                                 
32 Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. 
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ust. 3 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej33.  

Podczas kontroli Gminy Świerczów (opolskie) stwierdzono, iż Wójt nie przekazał Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świerczowie w terminie 7 dni od dnia przekazania Radzie Gminy 
projektu budżetu na 2006 r. i 2007 r. niezbędnych informacji do opracowania projektów planów 
finansowych. Zgodnie z art. 185 ust. 1 uofp, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
przypadku Wójt winien takie informacje przekazać podległym jednostkom w terminie, o którym 
mowa powyżej. 

 
Zamówienia publiczne 
 

Wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań w sposób jawny i przejrzysty 
realizowane jest m.in. poprzez stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych34. Przepisy ww. ustawy obligują jednostki do stosowania określonych 
procedur przy dokonywaniu zakupów, zlecaniu podmiotom zewnętrznym poszczególnych 
zadań i prac. 

W 2007 r. stwierdzono w tym zakresie 1 972 przypadki nieprawidłowości, stanowiących 
około 12,4% łącznej ich liczby. Występowały one zarówno na etapie przygotowania 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jak i ich udzielania. Najpoważniejsze 
i najczęściej występujące uchybienia oraz nieprawidłowości dotyczyły: 
− naruszenia obowiązku zamieszczania ogłoszeń o postępowaniu i o zawarciu umowy oraz 

nieprawidłowego sporządzania tych ogłoszeń – 181 przypadków, 
− nieokreślania lub niewłaściwego określenia przedmiotu i wartości zamówienia – 176 

przypadków, 
− naruszeń prawa przy zawieraniu umów m.in. poprzez niezachowanie formy pisemnej, 

niedotrzymanie terminu ich zawarcia, zawieranie na warunkach odmiennych niż 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści ofert wybranych 
w postępowaniu, dokonywanie niekorzystnych dla zamawiającego zmian umowy – 155 
przypadków, 

− nieodrzucenia nieprawidłowej oferty lub odrzucenia prawidłowej, nieuzasadnionego 
unieważnienia lub nieunieważnienia postępowania w przypadkach przewidzianych 
ustawą – 141 przypadków, 

− nieprawidłowości przy ustalaniu lub pobieraniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy – 121 przypadków, 

− braku lub niewłaściwej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 119 przypadków, 
− nierozliczania lub nieprawidłowego rozliczania kosztów inwestycji, nieprzeniesienia na 

stan środków trwałych zrealizowanych inwestycji – 91 przypadków, 
− niezłożenia oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie 

osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia – 84 przypadki, 
− nieprzestrzegania zasady powszechności stosowania ustawy – 65 przypadków. 

Projekty decyzji administracyjnych w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Białogard (zachodniopomorskie), zostały zlecone do opracowania w latach 
2005 i 2006 z pominięciem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

                                                 
33 Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. 
34 Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. 



Część I.   Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych w 2007 roku 40

Udzielone zamówienia na ww. usługi w każdym roku przekraczały równowartość 6 000 euro 
(w 2005 r. – 47 950,00 zł, w 2006 r. – 59 268,20 zł). 

Podczas kontroli kompleksowej Miasta i Gminy Tykocin (podlaskie) stwierdzono, że 
z pominięciem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, zakupiono 
u jednego dostawcy paliwo na potrzeby Urzędu Miejskiego i Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej na kwotę 591 383,31 zł. Ponadto, właścicielka Stacji, w której 
dokonywano zakupów paliwa była jednocześnie pracownikiem Zakładu zatrudnionym na 
stanowisku magazyniera. Z jej zakresu czynności wynikało m.in., że odpowiada za prowadzenie 
ewidencji zakupu i sprzedaży paliwa dla potrzeb rozliczeń podatku VAT. Zakup paliwa 
ewidencjonowany był bezpośrednio w koszty, zaś na koniec każdego kwartału przeprowadzana 
była jego inwentaryzacja w drodze spisu z natury. Jak ustalono, magazynier (właściciel stacji) 
w trakcie inwentaryzacji każdorazowo pełniła funkcję członka komisji inwentaryzacyjnej. Zakres 
czynności wykonywanych przez magazyniera w związku z ewidencją zakupu i ustalaniem stanu 
paliwa, stanowił istotny element ryzyka przy uwzględnieniu faktu zamawiania u tego pracownika 
dostaw paliwa. Przypisanie wskazanych czynności w ramach gospodarki finansowej Zakładu 
i utrzymywanie tego stanu, mimo dokonywania u pracownika zakupów paliwa świadczyło 
o nieprawidłowej organizacji systemu kontroli finansowej przez kierownika Zakładu, 
a w szczególności o nieprzestrzeganiu standardów dotyczących środowiska wewnętrznego 
kontroli, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania i oceny systemu.  

Podczas kontroli udzielania zamówień publicznych przez zakład budżetowy Miasta 
Ciechanowiec (podlaskie) Przedsiębiorstwu w Ciechanowcu stwierdzono, że dokumentacja 
dotycząca wyboru wykonawców remontu poddasza w budynku administracyjnym Urzędu 
Miejskiego, dostawy materiałów budowlanych do wykonania chodnika oraz wykonania tego 
chodnika, została sporządzona jedynie w celu stworzenia pozorów przeprowadzenia przez zakład 
postępowania na zasadach konkurencyjności. Świadczy o tym fakt, że znajdujące się 
w dokumentacji oferty wykonawców były sporządzane przez pracowników ww. zakładu 
budżetowego. Z wyjaśnień złożonych przez pracowników, wykonujących czynności związane 
z udzielaniem zamówień, wynika, że sporządzali oferty na ustne polecenie ówczesnego dyrektora 
zakładu. Wszystkie trzy zamówienia, w których „oferty” wykonawców sporządzane były przez 
pracowników zakładu, wykonywała ta sama firma. Wydatki na rzecz wykonawcy wskazanych 
zamówień wyniosły 271 647,47 zł. W każdym z trzech zamówień, oprócz „oferty” wymienionej 
firmy, pracownicy zakładu sporządzali także drugą ofertę. W każdym z postępowań cena drugiej 
oferty była minimalnie wyższa niż oferta firmy wybranej do realizacji zadania. 

W dniu 18 lutego 2005 r. Gmina Nowa Słupia (świętokrzyskie) wszczęła postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej ustalonej na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego, opracowanego przez jednostkę projektową w czerwcu 2003 r., co stanowiło 
naruszenie art. 35 ust. 1 obowiązującej od 2 marca 2004 r. uozp, zgodnie z którym ustalenie 
wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przez dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem są roboty budowlane. Wartość 
szacunkową zamówienia publicznego na podstawie ww. kosztorysu inwestorskiego ustalono na 
2 660 777,07 zł, tj. 657 501,50 euro. W związku z ustaleniem wartości zamówienia na podstawie 
kosztorysu sporządzonego w oparciu o nieaktualne przepisy, do ustalenia cen jednostkowych, 
zastosowano ceny ogólnokrajowe, zamiast aktualnych cen regionalnych oraz w cenach 
jednostkowych zawarto podatek VAT.  

W trakcie kontroli dokumentacji zamówienia publicznego na remont szkoły podstawowej 
w Gminie Leżajsk (podkarpackie) ustalono, że w ofercie przedłożonej przez Wykonawcę X, 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym podstawę ustalenia ceny oferty, nie uwzględniono części 
prac budowlanych wymaganych specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz kosztorysem 
inwestorskim. Pozostali dwaj wykonawcy w swoich ofertach i kosztorysach przedstawili do 
wykonania te roboty wyceniając je odpowiednio: Wykonawca Y – 63 454,48 zł, Wykonawca Z 
– 80 898,00 zł. Zamawiający podczas oceny ofert, nie uwzględnił faktu pominięcia w kosztorysie 
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ofertowym Wykonawcy X części robót budowlanych i dokonał wyboru tej oferty jako 
najkorzystniejszej cenowo, z ceną brutto 164 719,03 zł. Jak wynika z analizy ofert, gdyby podobne 
postępowanie zamawiającego dotyczyło dopuszczenia do nieuwzględniania tych robót przez dwóch 
pozostałych oferentów, wartość przedstawionych przez nich cen ofertowych byłaby niższa 
i wyniosłaby: w przypadku Wykonawcy Y – 145 282,52 zł, Wykonawcy Z – 116 251,38 zł. Obie 
wyżej wymienione oferty, byłyby w tym przypadku korzystniejsze cenowo od wybranej przez 
zamawiającego oferty przedłożonej przez Wykonawcę X. Na skutek takiego postępowania nastąpiło 
nieprawidłowe wydatkowanie środków publicznych z budżetu Gminy, związane z wyborem droższej 
oferty, sporządzonej niezgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która zgodnie 
z obowiązującym na dzień przeprowadzenia przetargu przepisem art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych35 podlegała odrzuceniu z postępowania. 

Burmistrz Miasta Pionki (mazowieckie) udzielił zamówienia publicznego o wartości 
135 000,00 zł. na wykonanie remontu cząstkowego dróg oraz regulację studzienek kanalizacyjnych 
i deszczowych firmie, która złożyła ofertę z rażąco niską ceną. Firma zaoferowała cenę regulacji 
studzienek 0,01 zł za sztukę.  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku (wielkopolskie) zawarł umowę 
o dostarczenie leków i asortymentu farmaceutycznego bez stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 494 066,21 zł. Z tytułu 
powyższej umowy dokonano wydatków na zakup leków łącznie na kwotę 673 260,91 zł, tj. 
w wysokości o 179 194,70 zł wyższej niż ustalona wartość umowna. 
 

Mienie komunalne 
 

Jst przy gospodarowaniu nieruchomościami winny, w myśl przepisu określonego w art. 
12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami36, działać w sposób 
zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. W trakcie działalności kontrolnej w roku 2007 
stwierdzono występowanie szeregu działań, sprzecznych z tą zasadą. Łącznie stwierdzono 
1 093 różnego rodzaju nieprawidłowości, z czego w większości dotyczyły one: 
nieprzestrzegania przepisów przy sprzedaży nieruchomości, oddawaniu ich w użytkowanie 
wieczyste oraz ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach. 
W grupie tej wyszczególniono łącznie 508 przypadków. W pozostałych m.in. zakwestionowano 
nieprzeprowadzenie, nierozliczenie lub nieprawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie 
inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych – 168 przypadków. 

Działania kontrolne ujawniły, że Wójt Gminy Skarbimierz (opolskie) dokonując w 2005 r. 
sprzedaży nieruchomości przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej, po przeprowadzeniu przetargu 
na ich zbycie, do którego nikt nie przystąpił, zbywał następnie te nieruchomości w drodze rokowań 
pierwszemu oferentowi wyrażającemu chęć nabycia, za kwotę stanowiącą ułamek wartości 
szacunkowej. Z ustaleń kontroli wynika, że Wójt dokonał szeregu sprzedaży nieruchomości 
znacznie poniżej wartości ustalonej operatami szacunkowymi, a najniższe ceny sprzedaży wynosiły 
4,9%, 7,2%, 9,0% i 9,5% wartości nieruchomości. 

W Gminie Legnickie Pole (dolnośląskie) w księdze środków trwałych były ujęte tylko dwa 
lokale mieszkalne, dwa budynki mieszkalne oraz 111 mb dróg. Natomiast z „Informacji o stanie 
mienia komunalnego gminy na dzień 10 listopada 2006 r.” wynikało, że gmina była właścicielem 
157,5 km dróg, 16 lokali mieszkalnych. Gmina nie posiadała własnej ewidencji nieruchomości 
komunalnych, nie była również prowadzona ewidencja nieruchomości wchodzących w skład 
gminnego zasobu nieruchomości, mimo że obowiązek prowadzenia takiej ewidencji nakładają 
przepisy art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

                                                 
35 Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm. 
36 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. 
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Kontrola w Gminie Wijewo (wielkopolskie) stwierdziła, że w 2006 r. Wójt podpisał z dwoma 
radnymi Gminy umowy dzierżawy gruntów gminnych podczas, gdy stosownie do przepisów 
art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia gminy, 
w której radny uzyskał mandat. 

Kontrola kompleksowa w Gminie Skarbimierz (opolskie) ujawniła czyn, polegający na 
wprowadzeniu w błąd notariusza przy zawieraniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 
Przedmiotowego czynu dopuścił się były Zastępca Wójta Gminy, zawierając w dniu 14.12.2005 r. 
umowę sprzedaży dwóch działek powstałych w wyniku podziału jednej większej. Przedstawiciel 
Gminy przedłożył notariuszowi uchwałę Rady Gminy z dnia 26.04.2001 r. w sprawie zbycia między 
innymi działki przed podziałem. Jednakże w dniu 13.10.2004 r. Rada Gminy podjęła uchwałę 
o wyłączeniu ze sprzedaży tej działki. Z powyższego wynika, iż notariuszowi przedstawiciel gminy 
nie przedłożył uchwały z dnia 13.10.2004 r., w której treści zmieniono uchwałę z 2001 r. przez co 
wprowadził notariusza w błąd, co do przeznaczenia tej nieruchomości do sprzedaży przez Radę 
Gminy. 

Gmina Białogard (zachodniopomorskie) dokonując w 2006 r. sprzedaży terenów budowlanych 
i przeznaczonych pod zabudowę, w przypadku 3 działek na kwotę ogółem 12 720,00 zł nie 
sporządziła dokumentów sprzedaży (faktur VAT) oraz nie obliczyła i nie dokonała wpłaty podatku 
od towarów i usług (w 2 przypadkach), czym naruszono przepisy art. 103 i art. 106 w związku 
z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług37. 

W toku kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Mierzęcice (śląskie) stwierdzono 
oświadczenie nieprawdy w dniu 3 stycznia 2005 r. przez byłego Wójta Gminy przed notariuszem, 
któremu składane były oświadczenia związane ze sprzedażą nieruchomości rolnej składającej się 
z działek oznaczonych nr 360/2 i nr 361/2 o powierzchni łącznej 1 ha 6550 m² i o ustalonej 
wartości 54 000,00 zł. W umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego przedstawiciel 
sprzedającego oświadczył, „że zapłata całej ceny sprzedaży już nastąpiła przed podpisaniem tego 
aktu i odbiór tej kwoty kwituje”. Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynikało, że przed 
zawarciem umowy, tj. w dniu 26 listopada 2004 r. nabywca wpłacił jedynie wadium w kwocie 
3 600,00 zł zaś pozostała część należności uregulowana została: w dniu 17 lutego 2005 r. 
w kwocie 41 194,11 zł oraz w dniu 24 lutego 2005 r. w kwocie 9 205,89 zł. 

W Urzędzie Miejskim w Dobrej (zachodniopomorskie) w okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 
01.01.2003 r. do dnia 05.10.2007 r. (jak również w latach 1999 - 2002) nie przeprowadzono 
inwentaryzacji majątku Gminy: na dzień 31.12.2003 r. o wartości ogółem 15 104 116,97 zł; na 
dzień 31.12.2004 r. o wartości ogółem 14 614 539,32 zł; na dzień 31.12.2005 r. o wartości ogółem 
14 082 512,18 zł; na dzień 31.12.2006 r. o wartości ogółem 13 989 639,66 zł. Powyższy stan był 
niezgodny z przepisem określonym w art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz z zapisami 
ujętymi w § 3 lit. a instrukcji inwentaryzacyjnej. 

Na podstawie umowy z dnia 01.03.1993 r. Gmina Sławno (zachodniopomorskie) wydzierżawiła 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. nieruchomość 
gruntową z przeznaczeniem na urządzenie wysypiska śmieci. Umowę dzierżawy nieruchomości 
zawarto na okres 20 lat, bez stosownego upoważnienia Rady Gminy, co było niezgodne z art. 18 
ust. 2 pkt 9a ustawy o samorządzie gminnym. 

Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w jednej z miejscowości 
Gminy i Miasta Sieniawa (podkarpackie), dopuszczono jako kupującego Burmistrza Gminy 
i Miasta, w innej zaś miejscowości tej Gminy, Zastępcę Burmistrza, co w sytuacji, gdy członkami 
Komisji Przetargowej byli podlegli im pracownicy może budzić uzasadnione wątpliwości, co do 
bezstronności komisji przetargowej. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

                                                 
37 Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. 
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14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości38, w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które pozostają z członkami 
komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. Zarówno Burmistrz Gminy i Miasta jak 
i Zastępca zostali nabywcami gminnych nieruchomości gruntowych. 

Wójt Gminy Leoncin (mazowieckie) dokonał sprzedaży nieruchomości o pow. 5 097m2 drogą 
rokowań z nabywcą podczas, gdy uchwała Rady Gminy nakazywała sprzedaż gruntów poprzez 
pisemny przetarg nieograniczony. Ponadto, zbycia nieruchomości gruntowej dokonano bez 
określenia przez rzeczoznawcę aktualnej jej wartości. Wartość nieruchomości ustalono na 
podstawie wyceny dokonanej 7 lat wcześniej przed datą sprzedaży, tj. uwzględniającej ceny 
ówcześnie występujące w obrocie nieruchomościami na terenie Gminy. Cena sprzedaży wynosiła 
114 683,00 zł. 

Podczas kontroli kompleksowej m.in. Miasta i Gminy Korsze (warmińsko-mazurskie) ujawniono, 
iż dokonywano zbywania nieruchomości bez powoływania stosownych komisji przetargowych. 
Podawane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nie 
spełniały wszystkich formalnych wymogów określonych przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.  

W toku kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Ożarowice (śląskie) stwierdzono 
że oddano na mocy umów z 10 marca 2003 r., na okres 40 lat, grunt w użytkowanie wieczyste wraz 
z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych: 
w Ożarowicach i w Tąpkowicach, pomimo braku uchwały Rady Gminy. Działaniem tym naruszono 
przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym, do czasu 
ustanowienia przez radę gminy zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz 
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, dokonanie tych czynności wymaga 
zgody Rady Gminy.  

W Gminie Łapsze Niżne (małopolskie) nie wyjaśniono do dnia kontroli różnicy na kwotę 
415 414,00 zł pomiędzy wartością wniesionych w formie aktów notarialnych do Podhalańskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jako aport, składników majątkowych, a wysokością 
objętych udziałów w tej Spółce. Wniesiono majątek o wartości wyższej niż objęte udziały. 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Cybinka (lubuskie) za 2006 r. nie zawierała 
wszystkich danych określonych w art. 180 uofp, bądź zawarte w niej dane były niezgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej.  

 
Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień 
 

Realizacja przez kontrolowane w roku 2007 jednostki działań w ramach zadań 
zleconych oraz na podstawie zawieranych porozumień skutkowała również wystąpieniem 
nieprawidłowości. Poddane kontroli przypadki wykorzystania dotacji i ich rozliczeń 
wykazały błędy głównie na etapie prowadzenia rozliczeń wykorzystanych środków 
finansowych. Dotyczyło to głównie: 
− nieodprowadzenia, nieterminowego odprowadzenia lub odprowadzenia w nieprawidłowej 

wysokości niewykorzystanych środków finansowych – 63 przypadki, 
− niedokonania rozliczenia otrzymanych środków lub dokonania go w sposób niewłaściwy 

– 21 przypadków. 
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W wyniku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Strzelnie (kujawsko-pomorskie) 
ustalono, że kontrolowana jednostka dokonała zwrotu po terminie ustawowym niewykorzystanych 
kwot dotacji celowych, łącznie 12 573,50 zł na rachunek budżetu państwa. Zwrotu kwoty 
12 560,00 zł dokonano 11 dni po terminie, a kwoty 13,50 zł - 197 dni po terminie. Nieterminowe 
dokonanie zwrotu dotacji stanowiło naruszenie przepisów art. 144 ust. 1 i ust. 5 uofp, z których 
wynika, że dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku 
budżetowego, podlegają zwrotowi do budżetu państwa w terminach określonych w tych 
przepisach. W związku z nieterminowym zwrotem niewykorzystanych dotacji celowych na 
rachunek budżetu państwa na łączną kwotę 12 573,50 zł, kontrolowana jednostka zapłaciła 
odsetki. 

Gmina Puszcza Mariańska (mazowieckie) dokonała nieterminowego zwrotu części 
niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie 4 872,46 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej 
oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników.  

 
Rozliczenia jst z jednostkami organizacyjnymi 
 

W celu realizacji zadań ustawowych jst mogą tworzyć jednostki działające w formie 
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, samorządowych 
osób prawnych. W roku 2007 nieprawidłowości stwierdzono w 228 przypadkach. Główny 
zarzut stanowiło nieegzekwowanie od kierowników jednostek organizacyjnych obowiązku 
przedkładania sprawozdań, które winny stanowić podstawę do dokonania rozliczeń, co miało 
miejsce w 85 badanych przypadkach. Pozostałe nieprawidłowości dotyczyły uchybień, które 
miały miejsce na etapie projektowania planów finansowych, w tym zwłaszcza dotrzymywania 
terminów ustawowych dla przekazywania informacji o planowanych środkach finansowych 
dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, a po uchwaleniu budżetów o środkach 
ostatecznie przyznanych. Sporadycznie wystąpiły przypadki (21) niedokonywania lub 
dokonywania bez zachowania ustalonego terminu, wpłaty do budżetu nadwyżek środków 
obrotowych przez zakłady budżetowe lub części zysku gospodarstw pomocniczych. 

Gmina Tychowo (zachodniopomorskie) w 2005 r. udzieliła zakładowi budżetowemu - Miejski 
Zakład Komunalny dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie 409 538,94 zł. Przekazanej dotacji 
nie skalkulowano według stawek jednostkowych, czym naruszono art. 117 ust. 3 ówcześnie 
obowiązującej uofp. Analogiczna nieprawidłowość wystąpiła w Mieście Grajewo (podlaskie), 
w którym działający w formie zakładu budżetowego Zakład Administracji Domów Mieszkalnych 
w Grajewie otrzymał z budżetu Miasta dotację przedmiotową na dopłatę do remontów mieszkań 
komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych w wysokości 333 000 zł, która również nie została 
skalkulowana według stawek jednostkowych. 

Kierownicy zakładów budżetowych nie dokonali w latach 2003 - 2006 wpłaty do budżetu 
Gminy Dobra (zachodniopomorskie) kwoty 177 676,54 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy 
faktycznym, a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku. Powyższy stan był 
niezgodny z przepisami określonymi w § 34 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz 
szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe 
i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych39 oraz w § 40 ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, 
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów 
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rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu40. 

Analogiczne nieprawidłowości wystąpiły m.in. w Gminie Baruchowo (kujawsko-pomorskie), 
w której zakład budżetowy nie przekazał na rzecz budżetu Gminy dochodów z tytułu nadwyżki 
środków obrotowych w kwocie 355 915,63 zł, wypracowanej na koniec 2005 r. oraz w Gminie 
Michałowice (małopolskie), w której Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach 
- jednostka organizacyjna gminy funkcjonująca jako zakład budżetowy - nie dokonał wpłaty do 
budżetu Gminy nadwyżki za 2006 r. w kwocie 87 307,12 zł. 

 
3.1.3. Skutki finansowe wyników kontroli 
 
 Prowadzona w 2007 r. działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych ma 
wymierny charakter w postaci wielkości kwot, które dotyczą wykrytych nieprawidłowości 
oraz uzyskanych korzyści.  

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uchwałą nr 6/2006 z dnia 
28 września 2006 r. przyjęła „Standardy kontroli regionalnych izb obrachunkowych”, 
zgodnie z którymi wyniki działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych w 2007 r. 
prezentowane są zarówno w ujęciu liczbowym jak i finansowym. 

Finansowe ujęcie wyników kontroli pozwala na zaprezentowanie zarówno skutków 
finansowych, będących konsekwencją ujawnienia nieprawidłowości, ale też zobrazowanie 
ich poprzez m.in. wskazanie dokonywanych przez jednostki kontrolowane operacji 
finansowych i gospodarczych w wymiarze kwotowym, przy realizacji których dochodzi do 
różnego rodzaju naruszeń prawa. Dzięki takiemu podejściu, z jednej strony możliwe było 
pokazanie przy jakiej skali finansowej danego zjawiska (np. w zakresie mienia komunalnego, 
udzielania zamówień publicznych) dopuszczono się naruszeń prawa, a z drugiej wskazanie 
przysporzonych wartości (korzyści), wynikających z realizacji lub potwierdzenia przyjęcia 
do realizacji przez jednostkę kontrolowaną, skierowanych do niej wniosków pokontrolnych. 
 
Nieprawidłowości finansowe 
 

W 2007 r. w wyniku 1 279 przeprowadzonych kontroli stwierdzono 15 876 przypadków 
nieprawidłowości na ogólną kwotę 4 703 890 tys. zł.  
Nieprawidłowości te ze względu na rodzaj, w ujęciu kwotowym przedstawiały się 
następująco: 
− nierzetelne dane w ewidencji finansowo-księgowej lub sprawozdawczości – 2 638 591 tys. zł,  
− uszczuplenia środków publicznych – 786 067 tys. zł, 
− kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa – 317 558 tys. zł, 
− kwoty uzyskane z naruszeniem prawa – 33 320 tys. zł, 
− kwoty wydatkowe z naruszeniem kryterium rzetelności – 26 645 tys. zł, 
− kwoty wydatkowane w następstwie działań niezgodnych z prawem – 18 152 tys. zł, 
− inne nieprawidłowości w wymiarze finansowym – 883 557 tys. zł. 

Poniżej przedstawiono rozkład nieprawidłowości w ujęciu finansowym w odniesieniu do 
wyodrębnionych obszarów poddawanych w 2007 r. kontroli. 
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Nieprawidłowości w ujęciu finansowym ustalone w wyniku kontroli w 2007 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie Nieprawidłowości % 
Ogółem, z tego: 4 703 890 100,0 
- ustalenia ogólno-organizacyjne 22 294 0,5 
- księgowość i sprawozdawczość budżetowa 2 321 444 49,3 
- gospodarka pieniężna i rozrachunki 126 675 2,7 
- wykonanie budżetu - dochody i przychody 103 700 2,2 
- wykonanie budżetu - wydatki i rozchody 173 451 3,7 
- wykonanie budżetu - inne 6 461 0,1 
- zamówienia publiczne 356 571 7,6 
- mienie komunalne 1 548 718 32,9 
- zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień 3 446 0,1 
- rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami 
organizacyjnymi 41 130 0,9 

 
Największą finansowo grupę nieprawidłowości stanowiły uchybienia w zakresie 

księgowości i sprawozdawczości budżetowej, w łącznej wysokości 2 321 444 tys. zł, co 
stanowiło 49,3% całej kwoty. Na taką skalę zjawiska złożyło się przede wszystkim 
ujawnienie niezgodności danych zawartych w ewidencji księgowej jednostek z informacjami 
wykazywanymi w sprawozdaniach. Niezgodności te stwierdzono w sumie na kwotę łączną 
942 072 tys. zł, z czego 93,2% stanowią przypadki ujawnione w czasie kontroli gmin 
wiejskich. Pozostałe znaczące pozycje nieprawidłowości w ujęciu kwotowym tej kategorii 
zagadnień to: 
− nieprowadzenie wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych (w tym, np. dziennika, 

kont analitycznych, zestawień obrotów i sald itp.) – 267 025 tys. zł, 
− nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych (w tym np. wykazanie należności albo 

zobowiązań nieistniejących lub przedawnionych) – 230 046 tys. zł, w tym istotne 
nieprawidłowości, skutkujące zawiadomieniem z art. 77 ustawy o rachunkowości 
– 140 224 tys. zł, 

− niezgodność sald kont analitycznych z kontami syntetycznymi – 149 629 tys. zł, 
− prowadzenie ksiąg rachunkowych nie na bieżąco – 107 546 tys. zł. 

Drugą co do wielkości skutków finansowych grupą nieprawidłowości były zagadnienia 
związane z mieniem komunalnym. Łącznie stwierdzono w 1 093 przypadkach podjęcie 3 280 
nieprawidłowych jednostkowych czynności ujętych wartościowo na kwotę 1 548 718 tys. zł, 
tj. 32,9% całej kwoty. Najwyższą kwotę opisującą niezgodne z prawem działania na mieniu 
komunalnym, zanotowano przy prowadzeniu kontroli miast na prawach powiatu 
– 743 718 tys. zł (48,0%). Na taki wynik nieprawidłowości w wymiarze finansowym 
stwierdzonych przy kontroli mienia komunalnego, złożyły się przede wszystkim 
nieprawidłowości przy przeprowadzaniu, rozliczaniu inwentaryzacji rzeczowych składników 
majątkowych – 350 909 tys. zł oraz nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji składników 
majątkowych – 622 652 tys. zł. 

W odniesieniu do operacji zbywania nieruchomości stwierdzono podjęcie działań 
niezgodnych z prawem na łączną kwotę 63 419 tys. zł. Przy innym niż sprzedaż 
rozdysponowaniu mienia komunalnego (najem, dzierżawa, trwały zarząd itp.) nieprawidłowości 
osiągnęły kwotę 21 784 tys. zł. 

W przypadku udzielania zamówień publicznych ujawniono nieprawidłowe działania na 
kwotę 356 571 tys. zł. Nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych stanowiły 
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7,6% kwotowej wartości nieprawidłowości. Największe nieprawidłowości, w ujęciu kwotowym, 
wystąpiły poprzez: 
− nieodrzucenie nieprawidłowej oferty lub odrzucenie prawidłowej – 43 193 tys. zł, 
− nieuzasadnione unieważnienie lub nieunieważnienie postępowania w przypadkach 

przewidzianych ustawą – 31 035 tys. zł, 
− nierozliczanie lub nieprawidłowe rozliczanie kosztów inwestycji, nieprzeniesienie na 

stan środków trwałych zrealizowanych inwestycji – 30 810 tys. zł, 
− nieokreślenie lub niewłaściwe określenie wartości zamówienia – 28 403 tys. zł, 
− nieprzestrzeganie zasady powszechności stosowania ustawy – 22 963 tys. zł, 
− niezłożenie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie 

osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia – 21 371 tys. zł, 
− niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie protokołu postępowania – 12 371 tys. zł, 
− brak lub niewłaściwą specyfikację istotnych warunków zamówienia – 12 458 tys. zł. 
 
Korzyści finansowe 
 

Realizacja działań kontrolnych w 2007 r. skutkowała ujawnieniem nie tylko 
nieprawidłowości w działalności jednostek, lecz również przynosiła korzyści finansowe 
zarówno jst, jak i ich mieszkańcom. Ogólna kwota uzyskanych korzyści finansowych 
wyniosła 13 479 tys. zł. 

 
Korzyści finansowe uzyskane w wyniku ustaleń kontrolnych (w tys. zł) 

Wyszczególnienie Korzyści 
finansowe % 

Ogółem, z tego: 13 479 100,0 
- ustalenia ogólno-organizacyjne 0 0,0 
- księgowość i sprawozdawczość budżetowa 186 1,4 
- gospodarka pieniężna i rozrachunki 40 0,3 
- wykonanie budżetu - dochody i przychody 6 555 48,6 
- wykonanie budżetu - wydatki i rozchody 1 097 8,1 
- wykonanie budżetu - inne 0 0,0 
- zamówienia publiczne 5 218 38,7 
- mienie komunalne 253 1,9 
- zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień 12 0,1 
- rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi 118 0,9 

 
Ze względu na rodzaj uzyskanych korzyści, można je podzielić na: 

− oszczędności uzyskane w wyniku działań kontrolnych – 410 tys. zł, 
− pożytki finansowe w postaci należnych środków publicznych lub innych składników 

aktywów – 6 760 tys. zł, 
− inne nieutracone pożytki finansowe – 4 484 tys. zł, 
− oszczędności lub uzyskane pożytki finansowe dla obywatela, bądź podmiotów spoza 

sektora finansów publicznych – 1 824 tys. zł. 
Grupy zagadnień, w których uzyskano najwyższe wartościowo korzyści finansowe to: 

− dochody i przychody – 6 555 tys. zł, co stanowiło 48,6% ogółu korzyści, 
− zamówienia publiczne – 5 218 tys. zł, co stanowiło 38,7%, 
− wydatki i rozchody – 1 097 tys. zł, co stanowiło 8,1%. 
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W pozostałych zagadnieniach poddawanych kontroli ustalone korzyści finansowe nie 
przekraczały 2,0% ogólnej kwoty. 

Korzyści finansowe są najczęściej efektem kontroli obszarów dotyczących pozyskiwania 
dochodów. Dotyczyły one w szczególności: 
− niewłaściwego podejmowania lub zaniechania czynności zmierzających do zastosowania 

środków egzekucyjnych (zaległości z tytułu podatków i opłat) – 2 727 tys. zł, 
− nieweryfikowania lub nierzetelnego weryfikowania deklaracji podatkowych – podatek 

od nieruchomości – 591 tys. zł, 
− nieprowadzenia postępowań podatkowych w przypadku niezłożenia deklaracji – podatek 

rolny, od nieruchomości i od środków transportowych – 387 tys. zł, 
− niezachowania zasady powszechności opodatkowania – podatek od nieruchomości 

i podatek od środków transportowych – 362 tys. zł,  
− niepodejmowania czynności zmierzających do wyegzekwowania dochodów niepodatkowych 

– 277 tys. zł, 
− nieprawidłowości przy pobieraniu innych opłat (np. renty planistycznej, opłaty adiacenckiej) 

– 221 tys. zł, 
− nieustalania albo ustalania lub pobierania dochodów z majątku w sposób niezgodny 

z przepisami prawa lub zawartymi umowami - 183 tys. zł, 
− ustalania lub określania wysokości zobowiązania podatkowego niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub uchwałami rady gminy – podatek od nieruchomości  
– 160 tys. zł, 

− nieprawidłowego udzielania ulg i zwolnień w podatku rolnym – 87 tys. zł. 

Kontrola problemowa w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Gródku (podlaskie) 
wykazała, że część nabywanej energii elektrycznej była odsprzedawana w latach 2004 - 2006 
innym podmiotom. Stwierdzono, że w związku z przyjęciem do wyliczenia cen odsprzedaży 
niewłaściwej ilości zakupionej energii, ceny te zostały zaniżone w poszczególnych miesiącach 
w granicach od 0,0555 zł/kWh do 0,1041 zł/kWh. W związku z ustaleniami kontroli, w trakcie jej 
trwania, kontrolowana jednostka obciążyła firmy korzystające z punktu odbioru energii w ww. 
Zakładzie różnicą między cenami zakupu energii, a cenami odsprzedaży stosowanymi w latach 
2004 - 2006, wystawiając wymienionym firmom faktury o łącznej wartości 40 714,48 zł.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku Kamienna 
(świętokrzyskie) w deklaracji na 2006 r. zaniżyło w podstawie do opodatkowania powierzchnię 
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 238,50 m2 i budynków 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 83,50 m2 oraz nieprawidłowo 
zadeklarowało budynki (garaże związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) o powierzchni 
427,49 m2 według stawki przewidzianej dla budynków pozostałych, zamiast przyjąć stawkę 
określoną dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należny Miastu 
Skarżysko Kamienna podatek za lata 2002 - 2006 ustalony po uwzględnieniu prawidłowych 
danych wyniósł dodatkowo 24 010,00 zł. 

Dokonanie przez Miasto Kołobrzeg (zachodniopomorskie) zapłaty za realizowaną inwestycję 
w kwocie o 47 940,21 zł wyższej od wynagrodzenia określonego umową, co było niezgodne 
z przepisami art. 35 ust. 3 pkt 3 uofp. W wyniku ustaleń kontroli, w dniu 23.05.2007 r. Miasto 
zawarło z wykonawcą robót porozumienie, w którym strony potwierdziły fakt nadpłaty w kwocie 
47 940,21 zł, dokonanej przez Miasto na rzecz wykonawcy ww. robót. Ponadto, wykonawca 
wyraził zgodę na potrącenie, z jego należności za roboty wykonywane na rzecz jst w 2007 r. ww. 
nadpłaty wraz z odsetkami w wysokości 4 939,16 zł. Należności Miasta w kwocie ogółem 
52 879,37 zł potrącono z wynagrodzeń wykonawcy wypłaconych w 2007 r.  
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W Mieście i Gminie Żychlin (łódzkie) jeden z podatników w złożonych deklaracjach na 
2005 r. i 2006 r. wykazał jako przedmiot opodatkowania grunty pozostałe o powierzchni 32 700 
m2. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w związku z czym ww. grunty winny zostać 
opodatkowane wg stawek przewidzianych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Zadeklarowany na 2005 r. i 2006 r. podatek od gruntów powinien wynosić po 
20 274,00 zł za każdy rok, zadeklarowano natomiast po 2 616,00 zł. Podobny błąd kontrola 
stwierdziła w deklaracjach za 2003 r. i 2004 r. W trakcie kontroli podatnik złożył korekty 
deklaracji i dokonał wpłaty różnic wynikających z błędnie zadeklarowanego podatku wraz 
z odsetkami w łącznej kwocie 95 532,80 zł za lata 2003 - 2006. 

 
3.1.4. Działania pokontrolne 
 

Regionalne izby obrachunkowe po przeprowadzeniu czynności kontrolnych przekazywały 
kontrolowanym jednostkom wystąpienia pokontrolne. Wskazywały w nich źródła i przyczyny 
nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich 
usunięcia i usprawnienia badanej działalności. 

Przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przyznają uprawnienia 
jednostkom kontrolowanym do zgłaszania do kolegium regionalnej izby obrachunkowej 
zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. 

W roku 2007 jednostki kontrolowane zgłosiły zastrzeżenia ogółem do 224 wniosków 
pokontrolnych, z czego w całości zastrzeżenia uwzględniono w 52 przypadkach, w części 
– w 10 przypadkach. 

 
Zastrzeżenia złożone w 2007 r. do wniosków pokontrolnych  

Zastrzeżenia 

Wyszczególnienie 

Liczba 
kwestionowanych 

wniosków 
pokontrolnych 

oddalone uwzględnione w części 
uwzględnione 

Ogółem, z tego: 224 162 52 10 
- województwa samorządowe 3 2 1 0 
- powiaty 8 8 0 0 
- gminy 166 125 31 10 
- inne jednostki 47 27 20 0 

 
Ustalone w czasie kontroli nieprawidłowości w wielu przypadkach wymagają 

podejmowania dalszych działań, bowiem ich rodzaj i rozmiar wskazują na uzasadnione 
podejrzenie popełnienia przestępstw, czy też innych naruszeń prawa, o których rozstrzygają 
stosowne organy wg swoich kompetencji.  

W 2007 r. regionalne izby obrachunkowe łącznie skierowały 581 zawiadomień, 
wniosków i sygnalizacji do innych organów. 

 
Dane dotyczące przekazanych przez regionalne izby obrachunkowe zawiadomień, wniosków 
i sygnalizacji 

Nazwa podmiotu Liczba 
Ogółem, z tego: 581 
− organa ścigania 49 
− rzecznik dyscypliny finansów publicznych 472 
− regionalna komisja orzekająca 2 
− Wojewoda 17 
− organy kontroli skarbowej (US, UKS) 17 
− pozostałe podmioty 24 
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Do organów ścigania przekazano ogółem 49 zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. Dotyczyło to między innymi:  
− podrabiania dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w tym m.in. podrabiania ofert oraz podrobienie daty otwarcia ofert w protokole 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

− dokonywania sprzedaży nieruchomości z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, w tym m.in. za cenę znacznie niższą niż cena minimalna ustalona na 
podstawie przepisów ww. ustawy lub wytycznych rady gminy w tym zakresie,  

− oświadczenia nieprawdy przez wójta gminy przed notariuszem, przed którym były składane 
oświadczenia związane ze sprzedażą przez gminę nieruchomości o uiszczeniu całej 
należności przez nabywcę przed sporządzeniem aktu w sytuacji, gdy należność ta została 
uregulowana ponad miesiąc po zawarciu umowy sprzedaży, 

− bezpodstawnego zawyżenia oraz wypłacenia przez jst na rzecz administratora budynku 
komunalnego kosztów eksploatacyjnych oraz zaniechania wyegzekwowania od 
administratora wydatków remontowych na ten obiekt w wysokości ustalonej w zawartej 
umowie, 

− nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, polegającego na braku ujęcia w księgach 
jednostki składników majątkowych o znacznej wartości,  

− nieprawidłowego rozliczenia inwestycji prowadzonych przez jednostkę w tym m.in. 
dokonania zapłaty za roboty, pomimo braku potwierdzenia ich wykonania przez inspektora 
nadzoru, dokonania zapłaty wykonawcy za inwestycję, której nie zrealizował (inwestycja 
istniała przed rozpoczęciem robót), 

− poświadczenia nieprawdy przez kierownika jednostki, pracowników i inspektora nadzoru 
odnośnie zakresu, prawidłowości i faktu realizacji robót objętych inwestycjami 
realizowanymi przez jst, w tym m.in. przypadki potwierdzenia przez inspektora realizacji 
robót, których faktycznie nie wykonano, 

− działania na szkodę jednostki przez pracowników urzędu w związku z wyborem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty niezgodnej ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia i kosztorysem inwestorskim, 

− przywłaszczenia środków pieniężnych należących do jednostki przez wójta oraz skarbnika 
gminy, 

− nieprowadzenia ksiąg rachunkowych przez jednostki do tego zobowiązane na podstawie 
przepisów ustawy o rachunkowości oraz niesporządzania sprawozdań finansowych, 

− niedopełnienia obowiązku terminowego regulowania zobowiązań pieniężnych Gminy 
wynikających z umowy na realizację inwestycji, co skutkowało wystąpieniem szkód 
w znacznych kwotach z tytułu odsetek za zwłokę i kosztów postępowania sądowego, 

− wykonania robót budowlanych niezgodnie ze sztuką budowlaną, 
− niepodejmowania przez organ podatkowy czynności zmierzających do wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego, przez co dopuszczono do przedawnienia zobowiązań 
podatkowych, 

− umorzenia czynszu dzierżawnego spółce komunalnej bez podstawy prawnej. 
Do rzeczników dyscypliny finansów publicznych skierowano 472 zawiadomienia 

dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Do najczęściej stwierdzonych 
przypadków ww. naruszeń należały: nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień 
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publicznych, dokonywanie wydatków z przekroczeniem kwot określonych w planie 
finansowym, zaciąganie zobowiązań z przekroczeniem zakresu upoważnienia, zaniechanie 
przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji oraz wykazanie w sprawozdaniach 
budżetowych danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

W 2007 r. skorzystano dwukrotnie z prawa, przyznanego na mocy przepisu art. 109 
ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych41 m.in. prezesom regionalnych izb obrachunkowych, do wystąpienia 
z wnioskiem do właściwej komisji orzekającej o ukaranie. Dotyczyło to przypadków naruszenia 
przepisów związanych z terminowością przeprowadzenia inwentaryzacji składników 
majątkowych oraz niewłaściwego udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.  

W 17 przypadkach koniecznym było poinformowanie wojewodów o wystąpieniu 
nieprawidłowości. Dotyczyły one między innymi naruszenia przepisów art. 24 b ustawy 
o samorządzie gminnym, zakazujących radnym wykonywania pracy w ramach stosunku 
pracy w urzędzie gminy, w której uzyskali mandat. 

Do organów kontroli skarbowej skierowano 17 zawiadomień dotyczących m.in. 
opóźnień w naliczaniu podatku VAT, ewentualnego zbadania przez te organy autentyczności 
faktur wystawionych przez kontrahenta dla jst, nieprowadzenia ksiąg rachunkowych lub ich 
prowadzenia w sposób nierzetelny i wadliwy, nieujawnienia organowi kontroli skarbowej 
przedmiotu opodatkowania w postaci części przychodów.   

Ponadto, zawiadomienia kierowano do Okręgowego Inspektora Pracy, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Agencji Nieruchomości Rolnych i innych 
– ogółem 24 zawiadomienia. 
 
3.2. Kontrola prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki 

samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

  
3.2.1. Charakterystyka kontroli 
 

Celem kontroli było dokonanie oceny procesów związanych z udzielaniem i rozliczaniem 
przez jst dotacji przekazanych z własnych budżetów podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych oraz prawidłowości i rzetelności dokonywania rozliczeń udzielonych 
dotacji, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (upp). 

Kontrole zostały przeprowadzone przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe w II 
półroczu 2007 r., łącznie w 97 jednostkach, w tym: 
− w 48 urzędach administracji samorządowej (1 urzędzie marszałkowskim, 7 starostwach 

powiatowych, 40 urzędach gmin), 
− w 49 podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które bezpośrednio 

realizowały zadania publiczne finansowane ze środków z budżetów kontrolowanych jst.  
Kontrola była prowadzona łącznie z Najwyższą Izbą Kontroli w oparciu o jednolity 

program. Obejmowała ona okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. Koordynatorem 
kontroli ze strony izb była Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, a ze strony NIK 
                                                 
41 Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm. 



Część I.   Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych w 2007 roku 52

 – Departament Administracji Publicznej. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK 
i regionalne izby obrachunkowe, łącznie w 186 jednostkach, zostały przedstawione Sejmowi 
i Senatowi w opracowaniu Informacja o wynikach kontroli prawidłowości udzielania 
i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych42. W opracowaniu tym była też przedstawiona 
analiza stanu prawnego i wynikające z niej, potwierdzone wynikami kontroli, trudności 
interpretacyjne związane ze stosowaniem ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 
3.2.2. Istotne ustalenia kontroli  
 
3.2.2.1. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami 

niezaliczanymi do sektora finansów publicznych 
 

Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, organy stanowiące jst zobowiązane są do tworzenia i uchwalania rocznych 
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Z ustaleń kontroli wynika, że obowiązek ten został wypełniony 
przez wszystkie objęte kontrolą jst. Programy współpracy zostały uchwalone zarówno na rok 
2006, jak i na rok 2007.  

W większości przypadków przy tworzeniu programów stosowano zasady zapewniające 
partnerskie i jawne warunki współpracy. W 43 jst w pracach nad tworzeniem programów 
uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających 
w obszarze działalności pożytku publicznego, a w przypadku 42 jednostek projekty 
programów poddawano konsultacjom społecznym.  

Z uwagi na to, że w obowiązujących przepisach nie sprecyzowano wymagań, co do 
formy i treści programów współpracy, ich zawartość merytoryczna była zróżnicowana. 
Określano w nich przede wszystkim zasady, formy, obszary współpracy oraz zakresy 
działania wykonawców programów. W części programów zamieszczone zostały mierniki 
wykonania zadań zleconych, a także oczekiwane rezultaty związane z ich realizacją. 
W ocenie regionalnych izb oobrachunkowych, ujęcie takich wyznaczników korzystnie 
wpływa na skuteczność monitoringu wykonania zlecanych zadań, rzetelność ich rozliczenia 
oraz ocenę osiągniętych efektów. Wyniki kontroli wskazują jednak, że organy stanowiące 23 
jst (47,9% kontrolowanych jednostek) takich wyznaczników w programach nie zdefiniowały.  

 
3.2.2.2. Przestrzeganie zasad i trybów udzielania dotacji 
 
Ogłaszanie otwartych konkursów ofert oraz rozpatrywanie ofert  
 

Z ustaleń kontroli wynika, że wszystkie jst objęte kontrolą wsparły lub powierzyły realizację 
zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze 
pożytku publicznego, w trybie otwartego konkursu ofert.  

Na podstawie wyników kontroli ustalono, że tylko 37,5% skontrolowanych jst, 
stosownie do wymogów określonych w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 

                                                 
42 Publikacja Najwyższej Izby Kontroli oraz Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Nr ewid: 

15/2008/P/07/001/KAP, KAP – 41001/07, Warszawa, kwiecień 2008 r. 
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publicznego i o wolontariacie, zamieszczało ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z co 
najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem, a informacje zawarte w tych ogłoszeniach 
odpowiadały wymogom określonym w art. 13 ust. 2 upp. Przypadki naruszania przepisów 
w tym zakresie stwierdzono w 30 jst (62,5%). Naruszenia te w szczególności polegały na: 
− publikowaniu ogłoszeń bez zachowania co najmniej trzydziestodniowego wyprzedzenia 

w stosunku do terminu składania ofert (art. 13 ust. 1 upp) – 12 jst (25% badanych), 
− niezamieszczaniu ogłoszeń w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 13 ust. 3 upp) – 10 jst (20,8%), 
− zamieszczaniu ogłoszeń, które nie zawierały informacji o: rodzaju zadania (art. 13 ust. 2 

pkt 1 upp) - 1 jst (2,1%); wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację 
danego zadania (art. 13 ust. 2 pkt 2 upp) – 5 jst (10,4%); zasadach przyznawania dotacji 
(art. 13 ust. 2 pkt 3 upp) – 6 jst (12,5%); terminach i warunkach realizacji zadania 
(art. 13 ust. 2 pkt 4 upp) – 7 jst (14,6%); terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy 
dokonywaniu wyboru ofert (art. 13 ust. 2 pkt 6 upp) – 8 jst (16,7%); zrealizowanych 
przez jst zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami 
(art. 13 ust. 2 pkt 7 upp) – 14 jst (29,2%). 
W trakcie kontroli zagadnień związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i oceną 

ofert ustalono, że w 37,5% badanych jst, ustalone w powyższym zakresie procedury były 
realizowane w sposób prawidłowy. Stwierdzone nieprawidłowości, które wystąpiły w 30 jst 
(62,5%), polegały głównie na nierzetelnych działaniach, skutkujących przyjmowaniem 
i rozpatrywaniem ofert, które nie spełniały wymogów określonych w ogłoszeniach oraz 
niezachowaniem ustawowego obowiązku uzasadnienia wyboru oferty. W 22 jednostkach 
(45,8%) oferty były rozpatrywane, pomimo że nie zawierały informacji m.in. o szczegółowym 
zakresie rzeczowym zadania publicznego proponowanego do realizacji; kalkulacji 
przewidywanych kosztów realizacji zadania; posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych 
zapewniających wykonanie zadania; deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego 
wykonania zadania. Ponadto przyjęte do realizacji oferty dotknięte były wadami 
polegającymi na braku załączników, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania43, tj. braku sprawozdań merytorycznych 
i finansowych za ostatni rok, niezałączeniu umów partnerskich lub oświadczeń partnera 
w przypadku, gdy zadania były realizowane z partnerem, niezłożeniu aktualnego odpisu 
z rejestru lub odpowiednio innej ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta 
i umocowanie osób go reprezentujących, a także odnotowano 23 przypadki złożenia ofert na 
nieobowiązujących wzorach.  

Ustalenia kontroli wskazują, że w 16 jst (33,3%) nie zachowano ustawowego obowiązku 
uzasadnienia wyboru ofert. W pozostałych jst uzasadnienia wyboru ofert dokonywane były 
przez organy wykonawcze (w uchwałach, zarządzeniach) – 1 jednostka (2,1%) lub przez 
powołane w tym celu komisje konkursowe – 31 jednostek (64,6%). 

 
 

                                                 
43 Dz. U. Nr 264, poz. 2207. 
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3.2.2.3. Prawidłowość zawierania i realizacji umów w sprawie dotacji 
 

Kontrolowane jst w okresie 2006 r. - I połowa 2007 r., po przeprowadzeniu otwartych 
konkursów ofert, zleciły realizację zadań publicznych zawierając z organizacjami 
pozarządowymi ogółem 5 848 umów o łącznej wartości 89 635,4 tys. zł, z tego: województwo 
samorządowe – 449 umów (o wartości 4 422,6 tys. zł), gminy – 4 983 umowy (o wartości 
84 137,2 tys. zł) oraz powiaty – 416 umów (o wartości 1 075,6 tys. zł).  

Strukturę przekazanych dotacji przez jst podmiotom niepublicznym z uwzględnieniem 
rodzajów zlecanych zadań przedstawia poniższy wykres.  
 
Struktura dotacji przekazanych podmiotom niepublicznym przez jst na realizację zadań wymienionych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

4,0%

9,7%

11,1%

11,3%

58,2%

2,1%1,9%
1,7%

Nauka i oświata Osoby niepełnosprawne
Krajoznawstwo i wypoczynek Inne
Kultura i sztuka Zdrowie
Bezpieczeństwo Kultura fizyczna i sport

 
 
Szczegółowej kontroli w zakresie prawidłowości zawierania i realizacji umów poddano 

603 umowy, co stanowi 10,3% ogółu umów zawartych przez 48 jst. 
Badając zawarte umowy o udzielenie dotacji w zakresie prawidłowości określania czasu 

obowiązywania umowy ustalono, że w 47 jst (97,9%) czas obowiązywania umowy, 
określono zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3 upp (na czas realizacji zadania lub na 
czas określony). Kontrola ujawniła nieprawidłowości w umowach zawartych przez 12 jst, co 
stanowi 25% poddanych kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości odnosiły się w różnym 
zakresie do kontrolowanych jednostek i polegały na:  
− nieokreśleniu terminu wykorzystania dotacji oraz terminu zwrotu niewykorzystanej 

części dotacji, zgodnie z przepisem art. 131 ust. 2 pkt 3 i 6 uofp oraz § 10 wzoru umowy, 
− niewskazaniu terminu rozliczenia udzielanej dotacji (art. 131 ust. 2 pkt 5 uofp oraz  

§ 9 wzoru umowy), 
− pominięciu zapisu stanowiącego, że zleceniobiorca jest jedynym posiadaczem 

wskazanego rachunku bankowego oraz niewskazaniu terminu przekazania dotacji  
(§ 2 wzoru umowy), 

− pominięciu zapisu, który zobowiązuje zleceniobiorcę do stosowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków otrzymanej dotacji (§ 11 
wzoru umowy). 
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Ponadto ustalono, że dotacje na realizowane zadania publiczne przekazywane były 
często niezgodnie z terminami przyjętymi w umowach. Łączna kwota dotacji przekazanych 
beneficjentom po terminie wyniosła w badanym okresie 2 100,3 tys. zł, co stanowiło 2,3% 
ogółu przekazanych dotacji (89 722,2 tys. zł).  

Przyczyną nieterminowego przekazywania dotacji był okresowy brak środków w jst, 
nieterminowe złożenie sprawozdań częściowych przez beneficjentów, których złożenie było 
warunkiem przekazania kolejnej transzy dotacji, pozaumowne uzgodnienia o przekazywaniu 
środków w momencie realizacji danego zadania. W jednym przypadku (2,1%) stwierdzono 
przekazanie środków do organizacji pożytku publicznego przed zawarciem umowy.  

 
3.2.2.4. Prawidłowość rozliczania dotacji 

 
W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określono tylko ogólne 

wymagania dotyczące kontroli i oceny realizacji zleconych zadań publicznych (art. 17 pkt 1 - 4) 
oraz obowiązków sprawozdawczych w zakresie ich wykonania (art. 18 ust. 1 i 2). Ramowy 
wzór sprawozdania z wykonania zadania określono w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania. Szczegółowe wymagania w zakresie kontroli 
i sprawozdawczości określa umowa zawarta z wykonawcą zadania. 

Kontrola regionalnych izb obrachunkowych w podmiotach otrzymujących dotacje na 
realizację zadań publicznych wykazała nieprawidłowości w 21 przypadkach (42,9% ogółu 
objętych kontrolą). Stwierdzone nieprawidłowości przede wszystkim odnosiły się do: 
wykazywania nierzetelnych danych w sprawozdaniach o poniesionych wydatkach na 
realizację zadań publicznych; rozliczania dotacji niezgodnie z warunkami zawartymi 
w ofercie (brak aktualizacji kosztorysów, rozbieżne z ofertą rozliczenie kosztów); braku 
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki; udokumentowanie wydatków fakturami 
(rachunkami) wystawionymi na inne podmioty; wykazanie w sprawozdaniu częściowym 
i końcowym wydatków udokumentowanych tymi samymi fakturami (rachunkami), co 
spowodowało refundację tych samych wydatków podwójnie; rozliczania dotacji wydatkami 
poniesionymi w innym okresie niż realizowane zadanie. 

 
3.2.2.5. Prawidłowość ewidencjonowania dotacji 
 
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego 
 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 
2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 
finansów publicznych do ewidencji rozliczenia przez jst udzielonych dotacji budżetowych 
służy konto 224 – „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”. Ewidencja szczegółowa 
prowadzona do tego konta powinna zapewnić możliwość ustalenia wartości przekazanych 
dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji. W myśl § 21 ww. rozporządzenia, 
kierownicy jednostek zostali zobowiązani do dostosowania szczegółowych zasad 
rachunkowości w terminie do 31 października 2006 r. 
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Prowadzona w kontrolowanych jst ewidencja księgowa, spełniała podstawowe wymogi 
określone przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Operacje 
finansowe dotyczące kwot dotacji przekazywanych podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych jst ewidencjonowały na ogół prawidłowo, stosownie do obowiązujących 
przepisów. Ewidencja szczegółowa pozwalała na ustalenie wartości przekazywanych dotacji 
według podmiotów i przeznaczenia dotacji oraz ustalenie wartości dotacji uznanych za 
wykorzystane i rozliczone, jak również wartości niewykorzystanych i nierozliczonych dotacji.  

Nieprawidłowości i uchybienia wystąpiły w 8 jst (16,7%). Polegały one na 
niedostosowaniu rachunkowości do zasad określonych we ww. rozporządzeniu i odnosiły się 
przede wszystkim do: ewidencjonowania operacji finansowych z pominięciem konta 224 
– „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”, nieprowadzenia ewidencji analitycznej 
według jednostek, którym udzielono dotacji oraz przeznaczenia dotacji lub księgowaniu 
w niewłaściwych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.  

 
Ewidencja księgowa w jednostkach otrzymujących dotacje 
 

Kontrola wykazała, że w 4 dotowanych podmiotach (8,2%) nie prowadzono ksiąg 
rachunkowych. Obowiązek ich prowadzenia wynika z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości 
oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami 
handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej44, jak również art. 16 ust. 5 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Spośród 49 skontrolowanych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych, aż 17 podmiotów (34,7% objętych kontrolą) błędnie ewidencjonowało 
otrzymane dotacje na realizację zadań publicznych, a część dowodów księgowych 
potwierdzających wydatki poniesione na realizację dotowanych zadań, nie spełniało 
wymogów określonych w ustawie o rachunkowości. Stwierdzone nieprawidłowości w tym 
zakresie, w różnym stopniu w odniesieniu do kontrolowanych podmiotów, dotyczyły m.in. 
braku wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków dotacji otrzymanych na realizację 
umowy (art. 16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie); braku 
rachunkowego wyodrębnienia prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 
publicznego (art. 10 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie); 
nieujmowania w księgach rachunkowych dowodów księgowych dokumentujących wydatki, 
ujmowaniu w księgach rachunkowych dowodów księgowych, które nie zawierały opisu 
operacji, (ilości) wartości, podpisu wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub, od 
której przyjęto składniki aktywów, dowodów, które nie posiadały stwierdzenia sprawdzenia 
i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacji) oraz podpisu 
osoby odpowiedzialnej (art. 21 ust. 1 pkt 3, 5, 6 ustawy o rachunkowości). 

 
3.2.3. Podsumowanie i wnioski 
 
1. W roku 2006 i I połowie roku 2007, objęte kontrolą jst zleciły realizację zadań 

publicznych, zawierając z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych 
ogółem 5 854 umów o łącznej wartości 89 722,2 tys. zł. Jednostki te przekazały na 

                                                 
44 Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm. 
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realizację zadań objętych umowami dotacje w kwocie 77 511,9 tys. zł. Zleceniobiorcy 
zadań zwrócili niewykorzystane dotacje w kwocie 318,6 tys. zł (0,4% dotacji 
przekazanych), z tego 95 tys. zł po terminie określonym w umowach.  

2. Organy stanowiące wszystkich kontrolowanych jst, uchwaliły programy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.  

3. Pracownicy kontrolowanych jst zajmujący się współpracą z podmiotami działającymi 
w obszarze pożytku publicznego posiadali, stosowne do rodzaju zlecanych zadań, 
przygotowanie merytoryczne. Problematyka udzielania i rozliczania dotacji została, 
w większości przypadków, ujęta w wewnętrznych aktach normatywnych. Brak takich 
uregulowań stwierdzono w 7 jednostkach (14,6% kontrolowanych). Nierzetelna była 
także, stwierdzona w 3 jednostkach (6,3% badanych), praktyka dopuszczania do udziału 
w pracach komisji konkursowych pracowników jst zasiadających we władzach 
podmiotów składających swoje oferty, bądź rodzinnie ze sobą powiązanych. 

4. W 30 jst (62,5% objętych kontrolą) przy ogłaszaniu otwartego konkursu ofert nie 
przestrzegano, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
wymogów zachowania terminu ogłoszenia (art. 13 ust. 1) lub jego opublikowania (art. 13 
ust. 3). Ponadto, ogłoszenia nie zawierały informacji dotyczących m.in. wysokości 
środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania, terminów 
i warunków jego realizacji oraz terminów, trybu i kryteriów stosowanych przy 
dokonywaniu wyboru ofert, czym naruszono art. 13 ust. 2 pkt 2, 4, 6 i 7 ww. ustawy. 

5. Nieprawidłowości w zakresie przyjmowania i rozpatrywania ofert stwierdzono łącznie 
w 30 jst (62,5% skontrolowanych). W 22 jednostkach oferty były rozpatrywane, pomimo, 
że nie spełniały wymogów określonych w ogłoszeniach. W 16 skontrolowanych jst 
(33,3% objętych kontrolą) nie zachowano obowiązku uzasadnienia wyboru ofert, czym 
naruszono art. 15 ust. 3 ww. ustawy.  

6. Nieprawidłowości w zawieraniu umów, które stwierdzono łącznie w 12 jst (25% 
skontrolowanych), polegały w szczególności na nieokreśleniu terminu wykorzystania 
dotacji oraz terminu zwrotu niewykorzystanej dotacji.  

7. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że dotacje na realizowane zadania 
publiczne przekazywane były niezgodnie z terminami przyjętymi w umowach. Na 48 
skontrolowanych donatorów 17 z nich (35,4%) nieterminowo przekazywało środki 
finansowe.  

8. Ujawniono także, że w 4 jst udzielono dotacji w łącznej kwocie 1 812,1 tys. zł, na 
zadania niebędące zadaniami własnymi zleceniodawcy, co było niezgodne z art. 5 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 176 ustawy 
o finansach publicznych.  

9. Przeprowadzane przez zleceniodawców kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji 
oraz oceny stanu i rzetelności wykonania dotowanych zadań, polegały głównie na 
przyjęciu i formalnym sprawdzeniu składanych sprawozdań końcowych. Aż 21 jst 
(43,8% badanych) nie skorzystało z prawa kontroli wykonania zadań. Działania 
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kontrolne regionalnych izb obrachunkowych wykazały, że zleceniodawcy nie żądali 
przedkładania dokumentów źródłowych, potwierdzających poniesione wydatki. Jak 
wykazała kontrola, w przypadku 4 z 49 zleceniobiorców, składane przez nich sprawozdania 
były nierzetelne.  

10. Ewidencja księgowa, prowadzona w kontrolowanych jst, w zdecydowanej większości 
przypadków odzwierciedlała stan faktyczny w zakresie przekazanych i rozliczonych 
dotacji. Jednak w 8 jednostkach ujawniono nieprawidłowości polegające na 
nieprowadzeniu ewidencji analitycznej według jednostek, którym udzielono dotacji lub 
księgowaniu na niewłaściwych kontach analitycznych oraz w niewłaściwych rozdziałach 
i paragrafach klasyfikacji budżetowej. 

11. Ustalono natomiast, że aż 34,7% podmiotów (17 z 49) niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych objętych badaniem, nie przestrzegało obowiązujących przepisów w zakresie 
ewidencjonowania otrzymanych dotacji, a dowody księgowe stanowiące podstawę 
zapisów księgowych nie spełniały wymogów określonych w ustawie o rachunkowości. 
Najczęstszą nieprawidłowością był brak wyodrębnienia w ewidencji środków dotacji 
otrzymanych na realizację umowy, co było niezgodne z art. 16 ust. 5 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  

12. W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, regionalne izby obrachunkowe 
uważają, że konieczne jest podjęcie następujących działań: 
– przez jednostki samorządu terytorialnego: 

− zapewnienie rzetelnego nadzoru i kontroli nad zlecaniem, wykorzystaniem 
i rozliczaniem środków finansowych na zadania publiczne,  

− egzekwowanie od zleceniobiorców zadań publicznych terminowego składania 
sprawozdań końcowych z ich realizacji oraz dokonywanie rzetelnej ich weryfikacji, 
a także dochodzenie zwrotu nierozliczonych bądź nierzetelnie rozliczonych dotacji, 

– przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku 
publicznego: 
− dostosowanie zasad prowadzenia ewidencji księgowej do wymogów określonych 

w przepisach prawa, 
− rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych 

w sposób zgodny z wymogami określonymi w umowie, szczególnie w zakresie 
zgodnego ze stanem faktycznym dokumentowania poniesionych wydatków. 

 
3.3. Kontrola gospodarki finansowej instytucji kultury 
 
3.3.1. Charakterystyka kontroli 
 

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie ustalonego na rok 
2007 planu kontroli koordynowanych, zobowiązała Izby do przeprowadzenia kontroli 
finansowej w samorządowych instytucjach kultury. 

Przeprowadzone w ostatnim okresie kontrole koordynowane, w szczególności kontrola 
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związków międzygminnych45, wykazały iż w jednostkach nieobjętych w dłuższym okresie 
systematyczną kontrolą zewnętrzną, dochodzi częściej do nieprawidłowości związanych 
z naruszaniem podstawowych zasad gospodarki finansowej. W odniesieniu do jednostek 
kultury dodatkowym czynnikiem ryzyka jest fakt, że kadra kierownicza w tych podmiotach 
składa się w dużej mierze z merytorycznych specjalistów (bibliotekarzy, muzealników) lub 
artystów (reżyserów, dyrygentów), którzy rzadko posiadają zawodowe przygotowanie 
w zakresie zarządzania czy finansów. 

Celem omawianych kontroli było zbadanie prawidłowości całokształtu prowadzenia 
gospodarki finansowej samorządowych instytucji kultury (bibliotek, muzeów i innych 
instytucji), ze szczególnym uwzględnieniem poniżej wymienionych obszarów: 
– wielkość nakładów ponoszonych na instytucje kultury z budżetów jst, 
– prowadzenie ewidencji księgowej pod kątem sporządzania sprawozdań o długu 

i należnościach instytucji kultury, 
– przychody osiągane przez instytucje kultury,  
– koszty funkcjonowania instytucji kultury, ze wskazaniem kosztów osobowych oraz 

kosztów utrzymania obiektów, w których działalność jest prowadzona, 
– udzielanie zamówień publicznych przez instytucje kultury. 

Badaniem objęto gospodarkę finansową 19 muzeów, 34 bibliotek oraz 44 innych 
instytucji kultury (np. domy kultury, teatry, opery, filharmonie) w latach 2005 i 2006.  
 
3.3.2. Wyniki kontroli 
 

Wyniki przeprowadzonej kontroli koordynowanej dały podstawę do wskazania 
poniższych zagadnień, jako głównych problemów związanych z gospodarką finansową 
kontrolowanych jednostek. Problemy te wynikają z naruszania prawa, niejednolitej jego 
interpretacji oraz niedostosowania struktur organizacyjnych do faktycznych potrzeb 
jednostki.  
 
3.3.2.1. Problemy w finansowaniu instytucji kultury 
 

Od roku 2000 samorządowe instytucje kultury powinny funkcjonować jako podmioty 
niezależne od budżetu organizatora jednostki, wyposażone w majątek, samodzielność 
finansową i osobowość prawną. Zgromadzone w trakcie kontroli dane obrazują, że ich 
samodzielność finansowa jest iluzoryczna, gdyż swą działalność opierają głównie na dotacji 
przekazywanej przez organizatora. Wskazane w ustawach źródła finansowania prowadzonej 
działalności nie pokrywają kosztów funkcjonowania jednostek.  

Jednostki te nie posiadają znaczących mecenasów z grona osób prywatnych czy 
podmiotów gospodarczych. Szczególnie niskie przychody własne osiągają biblioteki, co jest 
zapewne pochodną ścisłego określenia i ograniczenia przez ustawodawcę źródeł 
pozyskiwania przez nie przychodów. Szereg najmniejszych bibliotek, o przychodach 
rocznych rzędu 100 tys. zł, osiąga znikome przychody własne. Przykładowo w bibliotekach 
w Jedwabnie, Strzegowie, Pakosławicach i Świątnikach Górnych 100% przychodów 

                                                 
45 Szczegółowe informacje nt. wyników tej kontroli zawarto w dokumencie pn. „Informacja o wynikach kontroli gospodarki 

finansowej związków międzygminnych”, Katowice 2007, dostępnym na stronie internetowej www.katowice.rio.gov.pl oraz 
www.rio.gov.pl.  
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stanowiły dotacje budżetowe. Biblioteka w Ujsołach w ciągu dwóch lat objętych kontrolą, 
oprócz dotacji pozyskała jedynie 285 zł z tytułu darowizn.  
 
3.3.2.2. Nieprawidłowe prowadzenie rachunkowości w instytucjach kultury 
 

Kontrola ujawniła nieprawidłowości związane z rachunkowością instytucji kultury. 
Wśród ustaleń kontrolnych znalazły się nieprawidłowości dotyczące między innymi zaniechania 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, które stwierdzono w dwóch jednostkach, tj. w Kościerskim 
Domu Kultury w Kościerzynie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach. 

 
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach nie były prowadzone księgi rachunkowe 

w latach 2005, 2006 i 2007. Gospodarka finansowa jednostki w wymienionym okresie prowadzona 
była na podstawie zestawień operacji gospodarczych – zobowiązań i należności oraz zestawień 
obrotów kontrahentów i kont syntetycznych, w sposób odbiegający od wymogów obowiązujących 
w tym zakresie. Jednostka nie sporządzała również sprawozdań Rb-Z i Rb-N oraz sprawozdań 
finansowych (bilansów). Z wyjaśnienia kierownika GBP wynika, iż nie jest mu wiadomo, czy były 
w kontrolowanym okresie prowadzone księgi rachunkowe, ponieważ główny księgowy, zatrudniony 
był poza siedzibą jednostki na umowę zlecenie do dnia 31.12.2006 r. i po wygaśnięciu umowy nie 
przekazał ksiąg rachunkowych. 

 
Kontrolujący stwierdzili też brak uregulowań w zakresie przyjętych zasad 

rachunkowości. Dotyczyło to czterech jednostek, a m.in. Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Lipnikach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śląskim. W dużo większej 
liczbie jednostek ujawniono natomiast braki w dokumentacji, polegające przykładowo na: 
nieokreśleniu w zakładowym planie kont przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń oraz powiązań 
ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej (25 jednostek – 26% próby), nieopracowaniu 
wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 
danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji 
całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych (24 jednostki), braku opisu 
stosowanego systemu informatycznego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, 
zawierającego wykaz programów i procedur wraz z określeniem wersji oprogramowania 
i daty rozpoczęcia jego eksploatacji (24 jednostki). Wyżej opisane nieprawidłowości 
stwierdzono m.in. w: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Sosnowieckim Centrum Sztuki 
Zamek Sielecki, Gminnym Domu Kultury i Bibliotece w Głogowie Małopolskim. 

Zaistnienie i funkcjonowanie nieprawidłowego stanu rachunkowości związane w dużej 
mierze jest z brakiem należytej kontroli, nadzoru oraz instruktażu w tym zakresie ze strony 
organizatora. 

 
3.3.2.3. Nieprawidłowości związane z gospodarowaniem mieniem  

 

Instytucje kultury często dysponują mieniem o znacznej wartości, dotyczy to 
w szczególności muzeów mających siedziby w obiektach zabytkowych oraz teatrów, 
filharmonii i innych instytucji o charakterze użyteczności publicznej, władających 
nieruchomościami położonymi w centrach dużych miast. Dochody z gospodarki mieniem są 
niewielkie, choć w strukturze przychodów wysuwają się na trzecią pozycję, po dotacjach 
i wpływach z usług.  

Tylko w 21 kontrolowanych jednostkach istniały pisemnie określone zasady oddawania 
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w najem i dzierżawę składników majątkowych. W przypadku braku regulacji wewnętrznych, jak 
ustalono np. w Szczanieckim Ośrodku Kultury w Szczańcu, wynajmowanie sprzętu i sal 
odbywało się poprzez zawarcie ustnej umowy. Stawki były określane każdorazowo przez 
dyrektora SzOK – również jedynie ustnie. Powyższe działania nie naruszały przepisów prawa, 
lecz niewątpliwie taka praktyka nie służy przejrzystości w gospodarowaniu mieniem publicznym. 

Wyniki kontroli ujawniają również brak zgody właściwych organów na najem i dzierżawę, 
nieprzestrzeganie obowiązujących zarządzeń i cenników oraz zaniechanie waloryzacji opłat.  

W 2005 r. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zawarło 16 umów najmu, w tym: 7 umów 
najmu gruntów i łąk na Polach Grunwaldzkich, 8 umów najmu lokali użytkowych oraz umowę na 
ustawienie plansz reklamowych. W 2006 r. kontrolowane Muzeum zawarło 14 umów najmu w tym, 
6 umów najmu gruntów i łąk na Polach Grunwaldzkich 5 umów na ustawienie plansz reklamowych 
na Polach Grunwaldzkich, oraz 3 umowy najmu lokali użytkowych. Ponadto zawarto w 2005 r. 8 
umów, a w 2006 r. 5 umów najmu lokali na zorganizowanie imprez artystycznych. 

W toku kontroli stwierdzono brak ustalonych zasad wynajmu i dzierżawy mienia. Nie zostały 
ustalone stawki najmu gruntów, lokali użytkowych, ustawienia plansz reklamowych na Polach 
Grunwaldzkich i terenie Muzeum w Morągu. Na przykład w umowach zawartych na czas 
nieokreślony: 
− z dnia 1.12.1997 r. na najem lokalu w pomieszczeniach Domu Gazety Olsztyńskiej nie zawarto 

zapisów dotyczących waloryzacji stawek czynszu; czynsz został waloryzowany tylko w dniu 
1.08.2000 r., 

− z dnia 31.10.2002 r. na najem lokalu w Pałacu Dohnów w Morągu zawarto zapis dotyczący 
corocznej waloryzacji czynszu wg urzędowo ogłoszonego stopnia inflacji - do dnia kontroli nie 
waloryzowano stawki czynszu, 

− z dnia 9.12.2005 r. na najem lokalu w pomieszczeniach Muzeum im. Johanna Gottfrieda 
Herdera w Morągu nie zawarto zapisów dotyczących waloryzacji czynszu - do dnia kontroli nie 
waloryzowano czynszu; w ww. umowach nie zamieszczano zapisów dotyczących 
odszkodowania za zniszczenie mienia oraz odstąpienia od umowy w przypadku nieterminowego 
opłacania czynszu. 

 
Instytucje kultury rzadko stosowały sankcje wobec dłużników, bo aż w 24 instytucjach 

kultury stwierdzono nienaliczanie bądź nieprawidłowe naliczanie odsetek od nieterminowych 
płatności.  

W trakcie kontroli stwierdzano brak dostatecznego nadzoru w tym zakresie ze strony 
organizatorów. Nieprawidłowości w tym obszarze stanowiły naruszenie przepisu art. 27 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  
 
3.3.2.4. Nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń 
 

Instytucje kultury, to jednostki sektora finansów publicznych, w których regulacje, 
poziom i sposób ustalania wynagrodzeń, tak jak w całej sferze budżetowej, wynikają 
z aktów o charakterze powszechnie obowiązującym, w tym przypadku rozporządzeń 
Ministra Kultury i Sztuki. W wyniku przeprowadzonych kontroli szczególnie w jednostkach 
o charakterze instytucji artystycznych, jak teatry czy filharmonie, stwierdzono 
nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących wynagradzania 
pracowników. Nieprawidłowości te stwierdzono w opracowanych przez poszczególne 
instytucje regulaminach wynagradzania. W 40% skontrolowanych instytucji kultury i w co 
drugiej bibliotece stwierdzono sprzeczności pomiędzy przepisami wewnętrznymi a powszechnie 
obowiązującymi. Wysoki odsetek nieprawidłowości wynika z niedoskonałości stanu prawnego 
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w powyższym zakresie oraz funkcjonujących „w obiegu” interpretacjach urzędów centralnych. 
W konsekwencji, w kontrolowanych jednostkach stwierdzano wypłaty wynagrodzeń i innych 
świadczeń, w szczególności nagród jubileuszowych, niezgodnie z przepisami ww. 
rozporządzeń, w oparciu o samodzielnie tworzone przepisy wewnętrzne. Doprowadziło to do 
wyjątkowej w samorządowych finansach publicznych sytuacji, w której jednostki podsektora 
samorządowego, finansowane w przeważającej większości ze środków publicznych, 
określają wynagrodzenia swoich pracowników, nie w oparciu o przepisy powszechnie 
obowiązujące, lecz wyłącznie na podstawie własnych regulaminów.  

Analiza regulaminu wynagradzania Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce wykazała 
następujące niezgodności z regulacjami zawartymi w przepisach rozporządzenia Ministra Kultury 
i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych 
w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania 
kultury46. Nagrody jubileuszowe przyznawane są pracownikom wg regulaminu w wysokości 
100%, 200%, 300% i 400% miesięcznego wynagrodzenia odpowiednio po 20, 25, 30 i 35 latach 
pracy, natomiast zgodnie z regulacją § 11 ust. 1 rozporządzenia nagrody jubileuszowe 
przysługują w wysokości: 75%, 100%, 150%, 200% i 300% miesięcznego wynagrodzenia 
odpowiednio po 20, 25, 30, 35 i 40 latach pracy. 

W 2005 r. wypłacono na podstawie regulaminu wynagradzania następujące nagrody 
jubileuszowe oraz odprawy emerytalne: 
− 400% wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy dla kierownika administracyjnego 

(nagroda jubileuszowa) – 10 616 zł brutto – wg rozporządzenia po 35 latach pracy przysługuje 
200% wynagrodzenia, 

− 300% miesięcznego wynagrodzenia dla robotnika gospodarczego z tytułu odprawy 
emerytalnej – 4 009,68 zł brutto. 
W 2006 r. wypłacono na podstawie regulaminu wynagradzania następujące nagrody 

jubileuszowe: 
− 100% wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy dla dyrektora HDK – 3 830 zł brutto, 

wg rozporządzenia po 20 latach pracy przysługuje 75% wynagrodzenia, 
− 400% wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy dla głównego księgowego HDK  

– 11 700 zł brutto, wg rozporządzenia po 45 latach pracy nagroda nie przysługuje, 
− 200% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy dla robotnika gospodarczego – 2 492 zł 

brutto wg rozporządzenia po 25 latach pracy przysługuje 100% wynagrodzenia. 
W związku z powyższym, kontrolą objęto również wypłatę nagród jubileuszowych 

w 2007 r. Stwierdzono, iż dyrektor HDK otrzymał nagrodę jubileuszową w wysokości 200% 
wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy w wysokości 8 204 zł brutto, podczas gdy wg 
rozporządzenia po 25 latach pracy przysługuje nagroda w wysokości 100% wynagrodzenia.  

W okresie objętym kontrolą wypłacono na podstawie stawek określonych w regulaminie 
nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 36 842 zł, podczas gdy w przypadku naliczania nagród 
na podstawie rozporządzenia ich łączna wysokość wyniosłaby 11 703 zł. 

 
Drugą kwestią związaną z wynagrodzeniami w instytucjach kultury, jest problem 

dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników artystycznych za występy i opracowania 
artystyczne, w postaci stawek za udział w określonej roli i charakterze w przedstawieniu 
(koncercie) lub za reżyserię, scenografię, choreografię i kierownictwo muzyczne 
przedstawienia. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 
1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury47 jedynie 
ustanawia ten dodatek, jednak nie określa ram jego przyznawania i wielkości (§ 11). 

                                                 
46 Dz. U. Nr 45, poz. 446 z późn. zm. 
47 Dz. U. Nr 35, poz. 151 z późn. zm.  
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Praktyczne znaczenie tego składnika wynagrodzenia jest jednak ogromne, albowiem środki 
wypłacane z tego tytułu pracownikom artystycznym niejednokrotnie przekraczają pozostałe 
części ich wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny). Ponieważ 
ustalanie tego dodatku w znacznej wysokości dotyczy głównie pracowników pełniących 
zarazem funkcje kierownicze (dyrektorów naczelnych i artystycznych), kontrolujący zetknęli 
się problemem przekraczania kwot limitów określonych tzw. „ustawą kominową”48, 
w związku z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników artystycznych49.  

Zarząd Województwa Opolskiego stosownymi uchwałami ustalił wynagrodzenie, a następnie 
skierował do dyrektora Filharmonii pisma, w których określił warunki miesięcznego 
wynagrodzenia, na które składało się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za 
wysługę lat. Dyrektorowi, jako pracownikowi artystycznemu, przyznano również dodatek za 
każdorazowe dyrygowanie koncertem na podstawie § 11 rozporządzenia w kwocie 1 700 zł.  

W trakcie kontroli ustalono, że dyrektor otrzymywał miesięczne wynagrodzenie, na które 
składało się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek za wysługę lat 
odpowiednio: w roku 2005 w kwocie 83 100 zł i w roku 2006 w kwocie 95 035 zł. Ustalono 
ponadto, iż dodatkowe wynagrodzenie za dyrygowanie koncertami w ogóle nie było wypłacane. 

Dyrektor za dyrygowanie koncertami, pomimo iż miał z tego tytułu przyznane wynagrodzenie 
przez pracodawcę, otrzymywał wynagrodzenie za dyrygowanie koncertami na podstawie umowy 
cywilno-prawnej, tj. umowy o dzieło odpowiednio w roku 2005 w kwocie 65 100 zł, w roku 2006 
w kwocie 96 900 zł. Umowy o dzieło z dyrektorem podpisywał główny specjalista p.o. zastępcy 
dyrektora. 

W złożonym wyjaśnieniu główny specjalista p.o. zastępcy dyrektora stwierdza, że „podstawą 
na jakiej zawierałam umowy o dzieło z dyrektorem naczelnym i artystycznym są: 
– pełnomocnictwo do zastępowania dyrektora naczelnego i artystycznego podczas jego 

nieobecności oraz podpisywania dokumentów pod względem merytorycznym – w moim 
przypadku oraz finansowym i rachunkowym w przypadku głównej księgowej, 

– wpis do rejestru instytucji kultury oznaczający akceptację organizatora”.  
Jak wynika z ustaleń kontroli, pełnomocnictwo dotyczy wyłącznie zastępowania dyrektora 

podczas jego nieobecności. Na bazie obowiązującego statutu oraz regulaminu organizacyjnego, 
brak jest podstaw prawnych do zawarcia jakiejkolwiek umowy cywilno-prawnej z dyrektorem, 
gdyż pełnomocnik dyrektora nie może zawierać umowy z tymże dyrektorem, a tylko taka 
możliwość reprezentacji jest przewidziana w statucie i regulaminie organizacyjnym. 

W świetle powyższego wypłacono dyrektorowi naczelnemu i artystycznemu Filharmonii 
dodatkowe wynagrodzenia za dyrygowanie koncertami łącznie w kwocie 65 100 zł w roku 2005 
oraz w kwocie 96 900 zł w 2006 r., na podstawie nieważnych, dotkniętych wada prawną umów 
o dzieło. 

 
W trakcie kontroli wydatków na wynagrodzenia ustalono również inne nieprawidłowości 

związane z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, a dotyczące niezachowania procedur przy 
wypłacie nagród jubileuszowych (19 jednostek), nieterminowego odprowadzania składek ZUS 
(5 jednostek) oraz nieprawidłowego prowadzenia kartotek wynagrodzeń (2 jednostki). Skutki 
finansowe stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń wyniosły ogółem 
505 488 zł. 
 

                                                 
48 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, 

poz. 306 z późn. zm.). 
49 Odnotować należy, że kontrolujący zetknęli się z poglądem, zgodnie z którym przepisy „ustawy kominowej” nie dotyczą 

honorariów otrzymywanych za prace twórcze i artystyczne dyrektorów, a powyższy dodatek nie wchodzi w skład 
wynagrodzenia limitowanego powołaną ustawą, tak między innymi stanowi ekspertyza sporządzona na prośbę Zarządu 
Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów – informacja z serwisu www.sdt.pl. 
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3.3.2.5. Zaniedbania w zakresie ewidencji zabytków w muzeach 
 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach50 celem działalności 
muzeów jest w szczególności gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego 
dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym oraz informowanie 
o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów. Stąd, jako niezgodne z podstawowymi 
zasadami i celami działania muzeów zakwalifikować należy ujawnione w toku kontroli 
nieprawidłowości związane z ewidencjowaniem muzealiów. Zaniechania w prowadzeniu 
właściwych rejestrów i inwentarzy lub też kilkuletnie opóźnienia w ewidencjonowaniu 
zabytków sprawiają, że często bezcenne dobra kultury nie są właściwie zabezpieczone. 

Naruszenie, wynikającego z przepisu § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 
30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków 
w muzeach51, 60-dniowego terminu na wpis muzealiów do księgi inwentarzowej 
stwierdzono aż w 7 muzeach (37% próby). W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 
ujawniono 33 przypadki nieterminowego ujęcia muzealiów w księdze inwentarzowej 
(opóźnienia sięgały 15 miesięcy) dotyczące muzealiów o łącznej wartości 502 634 zł. 
Specyficzną sytuację, wiążącą się również z rażącym naruszeniem terminów ujawniono 
w Muzeum Historycznym w Sanoku.  

Muzealia nowo pozyskane przez Muzeum Historyczne w Sanoku są wpisywane do inwentarza 
w ciągu 60 dni od dnia objęcia w posiadanie. Wyjątek stanowią muzealia przejęte przez Muzeum 
na podstawie testamentu Zdzisława Beksińskiego. Nabycie spadku nastąpiło w dniu 24 lutego 
2006 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Wydział 
I Cywilny. Powyższe muzealia wpisywane są do dnia dzisiejszego. Osoba odpowiedzialna za 
dokonywanie wpisów do inwentarza zatrudniona jest na stanowisku przewodnik muzealny 
i dokonuje wpisów w ramach innych czynności zleconych przez dyrektora Muzeum. Wyjaśnienie 
w sprawie niewpisania muzealiów do inwentarza przejętych po Zdzisławie Beksińskim 
w wymaganym terminie, złożył dyrektor Muzeum. Z wyjaśnienia wynika m.in., iż Muzeum 
przejęło ponad 6 000 obiektów, z których część wymaga szczegółowych badań w celu 
rozróżnienia oryginału od kopii, w związku z czym dokonywanie wpisów uległo wydłużeniu. 

 
3.3.2.6. Brak należytej kontroli i nadzoru ze strony organizatora – jednostki 

samorządu terytorialnego  
 

Skala stwierdzonych w kontrolowanych jednostkach nieprawidłowości wskazuje, iż brak 
jest dostatecznego nadzoru nad gospodarką finansową instytucji kultury ze strony 
organizatora. Przeprowadzone kontrole ujawniły ewidentne nieprawidłowości (zaniechanie 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, zaniechanie sporządzania sprawozdań, zaniechanie 
przeprowadzenia inwentaryzacji), które winny zostać ujawnione w trakcie pierwszej kontroli 
przeprowadzonej w jednostce przez organizatora.  
 
3.3.3. Czynności pokontrolne 
 

Przeprowadzone kontrole samorządowych instytucji kultury tylko w 5 przypadkach nie 
zakończyły się sformułowaniem wystąpień pokontrolnych. W 92 wystąpieniach sprecyzowano 
łącznie 740 wniosków pokontrolnych. Do bibliotek skierowano łącznie 229 wniosków, do 
                                                 
50 Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm. 
51 Dz. U. Nr 202, poz. 2073. 
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muzeów 175, a do pozostałych instytucji 336 wniosków pokontrolnych. Statystycznie 
najwięcej, bo 12 wniosków przypadało na jedno skontrolowane muzeum. 

Kierownicy 3 jednostek skorzystali z przysługującego im zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych prawa i zgłosili zastrzeżenia do wniosków 
pokontrolnych w następującym zakresie: 
− naruszenia przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. 

w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury 
prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury, 

− zawierania umów najmu pomieszczeń instytucji kultury z naruszeniem postanowień 
zawartej umowy użyczenia. 
W jednym przypadku Kolegium Izby uznało wniesione zastrzeżenia. 
Skierowano również 20 zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, 

informujących o ujawnieniu 33 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
wskazując jako odpowiedzialne zarzucanych czynów łącznie 44 osoby. Do organów ścigania 
skierowano 2 zawiadomienia o rażących naruszeniach przepisów prawa, mogących nosić 
znamiona przestępstw.  
 
3.3.4. Podsumowanie i wnioski 
 
1. Instytucje kultury nie są samodzielne finansowo, a część z nich, szczególnie najmniejsze 

biblioteki, są całkowicie uzależnione od dotacji organizatorów. Nie osiągają dochodów 
z mienia, które zapewniałoby im własne źródła finansowania. Stąd ich odrębność, 
osobowość prawna i księgowość prowadzona na zasadach obowiązujących podmioty 
gospodarcze są w istocie tylko obciążeniem, nieprzekładającym się na faktyczną 
niezależność. Jednostki te mają problemy związane z przestrzeganiem podstawowych 
wymogów formalnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem, takich jak 
prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań czy opracowanie 
regulaminów wynagrodzeń. Same jst negatywnie oceniają obowiązek organizacyjnego 
wyodrębnienia instytucji kultury, co potwierdza treść uzasadnienia skargi na 
rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej w sprawie obowiązku 
prowadzenia biblioteki w formie instytucji kultury. W skardze na uchwałę regionalnej 
izby obrachunkowej gmina podnosiła, iż „biblioteka funkcjonująca na terenie gminy nie 
jest w stanie prowadzić samodzielnej gospodarki w ramach posiadanych środków, 
kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.”52 Sytuacja ta wskazuje na 
celowość dopuszczenia w ustawie o prowadzeniu i organizowaniu działalności 
kulturalnej możliwości funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności bibliotek, 
jako jednostek budżetowych, względnie wykonywania działalności bibliotecznej w strukturze 
innych jednostek budżetowych np. urzędu gminy. Zasadne jest również uregulowanie 
możliwości prowadzenia obsługi administracyjno-ekonomicznej tych jednostek przez urząd 
jst, na wzór rozwiązania przyjętego w ustawie o systemie oświaty. 

2. Niezbędna jest nowelizacja dwóch rozporządzeń dotyczących wynagrodzeń 
pracowników instytucji kultury, które po raz ostatni były zmieniane w roku 2004. 
W rozporządzeniu należy zawrzeć obowiązek dostosowania funkcjonujących w instytucjach 

                                                 
52 Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. SA/GD 479/02 OSS 2004/1/21. 
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kultury regulaminów wynagradzania do przepisów powszechnie obowiązujących. Należy 
rozważyć uszczegółowienie zapisów dotyczących ustalania i wypłacania tzw. „dodatku 
artystycznego”, o którym mowa w § 11 rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników niektórych instytucji kultury. Celowe jest wprowadzenie rozwiązań prawnych 
regulujących kwestię zawierania przez instytucję kultury umów o dzieło z dyrektorami 
naczelnymi i artystycznymi oraz dyrektorami artystycznymi. Należy doprecyzować, czy 
stanowisko „dyrektor artystyczny” jest stanowiskiem oznaczającym zastępcę kierownika 
jednostki w rozumieniu „ustawy kominowej”, w kontekście konieczności przesądzenia 
o zastosowaniu przepisów tej ustawy do dyrektora artystycznego. 

3. Skala i charakter stwierdzonych w kontrolowanych jednostkach nieprawidłowości 
wskazuje, iż ogólna dyspozycja zawarta w art. 187 ustawy o finansach publicznych, 
zgodnie z którą „przewodniczący zarządu jst kontroluje przestrzeganie, przez podległe 
i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur 
w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków”, 
nie spełnia swojej roli w odniesieniu do obowiązku nadzoru ze strony organizatora nad 
instytucjami kultury. Należy rozważyć wprowadzenie obowiązku przeprowadzania 
w samorządowych instytucjach kultury kontroli cyklicznych (np. co dwa lata), na wzór 
rozwiązania zawartego w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. 

4. W kontekście stwierdzenia,, znacznych opóźnień w ewidencjonowaniu zabytków w wielu 
muzeach, konieczne jest wprowadzenie normatywnego rozwiązania tego problemu. Może 
ono polegać na generalnym uproszczeniu systemu ewidencjonowania, bądź wprowadzeniu 
instytucji „wstępnego zaewidencjonowania”, opierającego się na stworzeniu dokumentacji 
nowo pozyskanych obiektów, np. w postaci zdjęć cyfrowych. Dzięki temu, zasoby te byłyby 
zabezpieczone już od momentu przejęcia przez muzeum. 

 
3.4. Kontrola sprawozdań budżetowych, wniosków gmin o subwencje 

rekompensujące utracone dochody oraz sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych 

 
Zgodnie z przepisami art. 9 a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, izby 

kontrolują pod względem rachunkowym i formalnym kwartalne sprawozdania z wykonania 
budżetów jst oraz wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej. 

Rodzaje, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań z wykonania budżetów jst,  
z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, 
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, funduszy celowych, dochodów 
własnych jednostek budżetowych oraz w zakresie należności i zobowiązań, a także stanu 
środków finansowych na rachunkach bankowych jst regulują przepisy rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

Zadaniem izb jest weryfikacja ww. sprawozdań przekazanych przez jst (w formie 
elektronicznej i formie dokumentu) i przesłanie do Ministerstwa Finansów w formie 
elektronicznej danych z tych sprawozdań oraz w formie dokumentu oryginałów sprawozdań 
z wykonania podstawowych dochodów podatkowych.  
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W 2007 r. izby skontrolowały łącznie 113 687 sprawozdań z wykonania budżetów jst. 
W wyniku weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym, na wniosek izb 
i Ministerstwa Finansów, jak również z własnej inicjatywy, jst dokonały 23 280 korekt 
sprawozdań budżetowych, co stanowiło 20,5% ogólnej liczby zbadanych sprawozdań. 

W porównaniu z 2006 r. liczba skontrolowanych przez izby sprawozdań budżetowych 
wzrosła o 4 030 (3,7%). Wzrost liczby zbadanych sprawozdań był, przede wszystkim, 
wynikiem zwiększenia ilości sporządzonych przez jst korekt. W 2007 r. jst przekazały do 
zbadania o 5 006 (27,4%) korekt więcej niż w 2006 r. 

Stwierdzone przez izby w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły przede 
wszystkim: 
− niezgodności pomiędzy danymi wykazywanymi w poszczególnych rodzajach sprawozdań, 
− niezgodności pomiędzy danymi wykazywanymi w poszczególnych częściach sprawozdań, 
− wykazywania danych, w zakresie planu, niezgodnych z uchwałami oraz zarządzeniami 

organów jst, 
− niezgodności danych z wykonania dochodów z tytułu subwencji, udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji z danymi wykazywanymi przez 
dysponentów, 

− braku lub nieprawidłowego wykazywania danych w zakresie skutków obniżenia górnych 
stawek podatków oraz skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń 
i zwolnień z podatków i opłat, stanowiących dochód budżetu gminy, 

− braku lub nieprawidłowego wykazywania danych o zaangażowaniu wydatków 
budżetowych obciążających plan finansowy, 

− braku lub nieprawidłowego wykazywania danych o wydatkach niewygasających, 
− nieprawidłowego klasyfikowania zobowiązań według grup wierzycieli, 
− braku danych uzupełniających o wyemitowanych papierach wartościowych oraz 

o udzielonych przez jst poręczeniach i gwarancjach, 
− stosowania niewłaściwej klasyfikacji budżetowej, 
− błędów rachunkowych i formalnych (wykazywanie danych w niewłaściwych rubrykach 

lub danych w niepełnym zakresie, brak podpisów na sprawozdaniach), 
− prawidłowości i kompletności danych w sprawozdaniach z wykonania planów 

finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych 
oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. 
Wyniki kontroli sprawozdań budżetowych w latach 2006 i 2007 przedstawia poniższe 

zestawienie. 
 

Sprawozdania budżetowe jst zbadane w latach 2006 i 2007 

2006 2007 

Ogółem w tym  
skorygowane 

% 
(2:1) 

Ogółem w tym  
skorygowane 

% 
(5:4) 

1 2 3 4 5 6 

109 657 18 274 16,7 113 687 23 280 20,5 

 
W 2007 r. regionalne izby obrachunkowe skontrolowały pod względem formalnym  

i rachunkowym prawidłowość sporządzonych wniosków o przyznanie części 
rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych 
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strefach ekonomicznych i przekazały je do Ministerstwa Finansów. Sposób ustalania i tryb 
przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej, wzór wniosku oraz 
termin jego składania wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej 
subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych. 
Wykaz gmin, które w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodów na skutek 
zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości i którym przysługuje część 
rekompensująca subwencji ogólnej, określa corocznie, w drodze rozporządzenia, Minister 
Gospodarki. W 2007 r., na podstawie rozporządzenia z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie 
wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 200653, 
część rekompensująca subwencji ogólnej przysługiwała 21 gminom z ośmiu województw 
(dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
pomorskiego i śląskiego). W ustawowym terminie 21 gmin złożyło 24 wnioski (w tym 3 
korekty) do właściwych miejscowo regionalnych izb obrachunkowych. 

W 2007 r. izby, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych, sporządzały zbiorcze sprawozdania w zakresie operacji finansowych 
jednostek sektora finansów publicznych (kwartalne Rb-Z i Rb-N oraz roczne Rb-UZ 
i Rb-UN).  

Liczbę i rodzaje zbadanych w 2007 r. sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych prezentuje poniższe zestawienie. 
 

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora finansów publicznych zbadane w 2007 r. 

Rodzaj sprawozdania 
Liczba 

zbadanych 
sprawozdań 

Rb-Z 
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji 

19 294 

Rb-N 
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności 19 743 

Rb-UZ 
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 4 926 

Rb-UN 
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych 
według wartości księgowej 

4 736 

 
Jednostkami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań 

według tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji oraz sprawozdań o stanie należności są m.in. 
fundusze celowe posiadające osobowość prawną, SP ZOZ, samorządowe instytucje kultury 
posiadające osobowość prawną oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie 
odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, 
banków i spółek prawa handlowego. Wyżej wymienione sprawozdania przekazywane są do 
jst, jako organów założycielskich lub nadzorujących, które na ich podstawie sporządzają 
sprawozdania zbiorcze i przekazują je do regionalnych izb obrachunkowych w formie 
elektronicznej oraz w formie dokumentu. Na podstawie wyżej wymienionych sprawozdań 
izby sporządzają sprawozdania zbiorcze (według rodzaju jednostki) i przekazują je do 
Głównego Urzędu Statystycznego.  
                                                 
53 Dz. U. Nr 102, poz. 697. 
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Korekty stanowiły około 5,2% skontrolowanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych.  
Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone przez izby, w wyniku kontroli formalnej 

i rachunkowej tych sprawozdań, dotyczyły przede wszystkim: 
– rozbieżności pomiędzy danymi wykazywanymi w poszczególnych rodzajach sprawozdań, 
– rozbieżności pomiędzy danymi wykazywanymi w poszczególnych częściach sprawozdań, 
– niezgodności danych ze sprawozdań przekazanych w formie elektronicznej z danymi 

wykazywanymi w sprawozdaniach sporządzonych w formie dokumentu, 
– sporządzania sprawozdań z uwzględnieniem gminnych i powiatowych funduszy 

celowych nieposiadających osobowości prawnej, 
– błędnego klasyfikowania należności/zobowiązań do poszczególnych grup lub według 

poszczególnych tytułów, 
– błędów rachunkowych i formalnych (nieprawidłowe dane identyfikacyjne jst, brak numeru 

REGON, stosowanie niewłaściwych formularzy, wykazywanie w sprawozdaniach kwot 
w groszach, niewskazanie lub wskazanie nieprawidłowego okresu sprawozdawczego, brak 
pieczątek lub podpisów osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania, 
niewłaściwa data sporządzenia sprawozdania). 
W 2007 r., w związku z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej, izby pośredniczyły w przekazywaniu 
następujących sprawozdań sporządzanych przez jst: 
− sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej oraz informacje o nieudzieleniu pomocy 

publicznej (do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), 
− sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz 

sektora finansów publicznych (do Ministerstwa Finansów), 
− sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz 

informacje o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie  
(do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 
Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy izby przyjmują, od objętych nadzorem 

jst, sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego i przekazują je drogą elektroniczną 
do wymienionych adresatów. 

W 2007 r., zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 
2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 
finansów publicznych, izby przekazały do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej 
3 006 skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych 
na dzień 31.12.2006 r. Na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia wszystkie jst 
mają obowiązek sporządzania skonsolidowanych bilansów. 

 
3.5. Rozpatrywanie skarg przez regionalne izby obrachunkowe 

 
W 2007 r. do regionalnych izb obrachunkowych wpłynęły łącznie 292 pisma i skargi, 

zarzucające naruszenie praworządności lub interesów osób wnoszących, w tym 64 dotyczyło 
działalności organów stanowiących jst. 

W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek (o 31,5%) liczby pism i skarg 
skierowanych do regionalnych izb obrachunkowych. Analiza liczby pism i skarg 
wpływających do regionalnych izb obrachunkowych w latach 1999 - 2007 wskazuje na 
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znaczące odchylenia w tym okresie, przy czym w latach 2001 - 2006 liczba ta utrzymywała 
się na poziomie przekraczającym 300 pism rocznie. W 2007 r. odnotowano jej spadek. 

 
Liczba pism i skarg wniesionych do regionalnych izb obrachunkowych w latach 1999 - 2007 
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Z ogólnej liczby 64 skarg na działalność organów stanowiących jst, rozpatrywanych przez 
regionalne izby obrachunkowe na podstawie art. 229 pkt 1 kpa, w 53 skargach wnoszący 
wnioskowali o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez organy stanowiące jst. 
Skargi te dotyczyły 56 uchwał (w 3 przypadkach zawierały zarzuty dotyczące więcej niż 
jednej uchwały). 

W skargach na działalność organów stanowiących jst przekazanych regionalnym izbom 
obrachunkowym formułowano zarzuty w odniesieniu do uchwał w sprawie: 
– procedury uchwalania budżetu (3); 
– budżetu i jego zmian (26), w tym: 

− ujęcia w budżecie zadań, które zdaniem wnoszących nie należą do zadań gminy, 
− zaplanowania wydatków w wysokości niewystarczającej na prawidłową realizację 

zadań jednostek, 
− nieprawidłowego ustalenia kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola, 
− zmniejszenia środków inwestycyjnych, 
− rozwiązania rezerwy ogólnej przez radę gminy i przeznaczenia środków na wydatki 

inwestycyjne;  
– określania zasad i wysokości dotacji (2); 
– określenia stawek podatków i opłat lokalnych (7), które w szczególności dotyczyły: 

− obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,  
− stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminu płatności, 
− przedmiotu opodatkowania (garaże wolnostojące); 

– absolutorium (6); 
– naruszenia trybu podejmowania uchwał (8), w tym w zakresie: 

− dostarczenia radnym niekompletnych dokumentów, 
− zaniechania zawiadomienia radnych o sesji, 
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− udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie absolutorium radnych będących 
członkami zarządu powiatu lub zarządu związku, 

− uchwalenia budżetu lub jego zmian bez opinii komisji rady; 
– uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

wynagrodzenia wójta, wyboru inkasentów podatków i opłat lokalnych (ogółem 4 skargi). 
Skargi na działalność organów stanowiących kierowane były przez osoby prawne 

i fizyczne, radnych oraz organy wykonawcze gmin i kierowników jednostek organizacyjnych. 
 

Skargi dotyczące unieważnienia uchwał w latach 2006 i 2007 
2006 2007 

Skargi w sprawie 
Liczba skarg Struktura      

% Liczba skarg Struktura      
% 

Dynamika 
% 

(4:2) 
1 2 3 4 5 6 

Ogółem, z tego: 85 100,0 56 100,0 65,9 
- procedury uchwalania budżetu 3 3,5 3 5,4 100,0 
- budżetu i jego zmian 28 32,9 26 46,4 92,9 
- określenia zasad i wysokości dotacji 8 9,4 2 3,6 25,0 
- podatków i opłat lokalnych 10 11,8 7 12,5 70,0 
- absolutorium 6 7,1 6 10,7 100,0 
- trybu podejmowania uchwał 13 15,3 8 14,3 61,5 
- inne 17 20,0 4 7,1 23,5 

 
Z analizy danych wynika, że w 2007 r. w porównaniu do roku poprzedniego obniżyła się 

liczba skarg, w których wnoszono o stwierdzenie nieważności uchwał. Największy spadek 
dotyczył uchwał wyszczególnionych w zestawieniu powyżej, w kategorii - inne (o 76,5%) 
oraz skarg o stwierdzenie nieważności uchwał w sprawie określenia zasad i wysokości 
dotacji (o 75,0%). Zmalała również liczba zarzutów dotyczących naruszenia trybu 
podejmowania uchwał (o 38,5%) oraz uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych (o 30,0%). 
W przypadku żadnej grupy spraw nie odnotowano zwiększenia liczby skarg w porównaniu 
z 2006 rokiem. 

W odniesieniu do uchwał organów stanowiących, w przypadku których skarżący 
wnioskowali jednocześnie o stwierdzenie ich nieważności, kolegia izb: 
– uznały uchwałę za nieważną (1 przypadek), 
– stwierdziły naruszenie prawa (3), 
– w wyniku wszczętego postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 

uchwały, organ stanowiący doprowadził uchwałę do zgodności z prawem (4), 
– w pozostałych przypadkach kolegia nie stwierdziły naruszenia prawa. 

Wnoszący skargi zostali poinformowani o wyniku badania uchwał przez kolegia izb. 
Przedmiot pozostałych 11 skarg na działalność organów stanowiących dotyczył m.in.: 

– sprzedaży nieruchomości, 
– nierozpatrzenia lub nierzetelnego rozpatrzenia przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego skargi na działalność organu wykonawczego, 
– nieprawidłowości przy pobieraniu wynagrodzenia przez przewodniczącego rady, 
– niepodjęcia przez radę gminy uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia wójta, 
– niezgodności pomiędzy uchwałą podjętą przez radę a opublikowaną w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
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Skargi na działalność organów stanowiących, które nie dotyczyły spraw finansowych,  
w tym również te, o których mowa w kategorii – inne, wyżej zamieszczonego zestawienia, 
zostały przekazane wg właściwości wojewodom. 

W 2007 r. regionalne izby obrachunkowe przekazały do rozpatrzenia właściwym 
organom, tj. radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa, zgodnie z art. 231 
kpa 228 skarg na działalność organów wykonawczych jst (art. 229 pkt 3 - 5 kpa), z tego 209 
na działalność wójtów, burmistrzów, prezydentów i przewodniczących zarządów związków 
gmin, 17 na działalność starostów i zarządów powiatów oraz 2 na działalność marszałków 
i zarządów województw. Podnoszone w skargach i pismach (w tym także przekazywanych 
wg właściwości) sprawy dotyczące organów jst są uwzględniane przez regionalne izby 
obrachunkowe w przeprowadzanych kontrolach gospodarki finansowej jst. 
 
3.6. Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie 

danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji 
celowych 

 
Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących 

naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych, prezesi izb, na podstawie art. 10 ustawy  
o regionalnych izbach obrachunkowych, przekazywali organom dokonującym podziału tych 
środków. W roku 2007 do Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego i do 
Wojewodów przekazano łącznie 74 informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach  
w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji (w 125 gminach) oraz w zakresie 
rozliczeń dotacji celowych (w 4 gminach). 

Naliczanie subwencji  

– w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatków nieprawidłowości stwierdzono 
w 84 gminach. Wykazane przez gminy w sprawozdaniach Rb-PDP dane, w stosunku do 
stwierdzonych podczas kontroli, były niezgodne w 107 sprawozdaniach, z tego w 65 
sprawozdaniach stwierdzono zaniżenie danych na kwotę 5 593 848 zł, natomiast w 42 
sprawozdaniach zawyżono skutki obniżenia stawek podatków na kwotę 2 076 450 zł, 

– w zakresie skutków udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz zaniechania 
poboru dane wykazane w sprawozdaniach Rb-PDP były niezgodne z danymi 
stwierdzonymi w wyniku kontroli (w 98 gminach), podczas których stwierdzono 
nieprawidłowości w 101 sprawozdaniach, z tego w 55 sprawozdaniach gminy wykazały 
niższe kwoty na łączną sumę 1 974 881 zł, a w 46 sprawozdaniach zawyżono kwoty 
skutków na sumę 3 733 877 zł,  

– w pozostałych przypadkach dotyczących decyzji organów podatkowych, wydanych na 
podstawie ustawy Ordynacja podatkowa stwierdzono nieprawidłowości w 31 gminach,  
w których zaniżenie skutków stwierdzono w 13 decyzjach na kwotę 337 690 zł, a w 23 
decyzjach zawyżenie na kwotę 736 879 zł. 

 
Rozliczenie dotacji  
 

W zakresie rozliczeń dotacji celowych złożono informacje o stwierdzonych 
nieprawidłowościach w 3 jst, z tego w 2 jst na kwotę stanowiącą 0,35% przyznanych dotacji. 
Kwoty te zostały zwrócone na rachunki urzędu wojewódzkiego. W trzeciej jst 
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w wyniku nieprawidłowej kwalifikacji wydatków zawyżono wykorzystanie środków o kwotę 
stanowiącą 0,86% przyznanej dotacji. Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach prezesi 
izb przekazali organom udzielającym dotacji, tj. odpowiednio wojewodom i dyrektorowi 
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.  
 
 
4. Działalność opiniodawcza 
 
4.1. Zakres i procedura działalności opiniodawczej 
 

Działalność opiniodawcza polegająca na dokonaniu oceny prawidłowości przebiegu 
procesów finansów publicznych w podsektorze samorządowym stanowi wzmocnienie 
kompetencji nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych nad jst, ustawowo umocowanymi 
do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej na podstawie budżetu. 

Zakres działalności opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych reguluje art. 13 
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Przepis ten określa obowiązek wydania 
przez izbę opinii: w sprawie możliwości spłaty kredytu, pożyczki oraz wykupu papierów 
wartościowych, w sprawie projektu budżetu, w sprawie możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu, w sprawie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze, w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, 
w sprawie wniosku komisji rewizyjnej, a także o uchwale rady gminy o nieudzieleniu 
wójtowi absolutorium – na podstawie dokumentów przedkładanych przez wójtów 
(burmistrzów, prezydentów miast), zarządy powiatów i zarządy województw. 

Wydawanie opinii, zgodnie z art. 19 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 
należy do właściwości składów orzekających, złożonych z 3 członków kolegium, 
wyznaczonych przez prezesa izby. Od uchwał składów orzekających służy odwołanie do 
kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Odwołanie od opinii wydanej 
w sprawie przedłożonego przez zarząd województwa, zarząd powiatu oraz wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) projektu budżetu, informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania z wykonania budżetu kolegium izby 
rozpatruje w terminie 14 dni od daty jego wniesienia. 

Obowiązek uzyskania przez zarząd jst opinii regionalnej izby obrachunkowej  
o prawidłowości przebiegu procesów finansów publicznych zawarto w przepisach ustawy  
o finansach publicznych, przy czym w art. 181 ust. 2 określono wprost obowiązek 
przedstawienia organowi stanowiącemu jst – przed uchwaleniem budżetu – opinii  
o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie kwoty długu. 

Wydanie przez izbę negatywnej opinii: 
– o projekcie budżetu jst – nie wstrzymuje procedury uchwalania budżetu, jednakże organ 

wykonawczy obowiązany jest przedstawić tę opinię organowi stanowiącemu wraz  
z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty – przed uchwaleniem budżetu (art. 21 ust. 1 
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych), 

– o prognozie kwoty długu jst – zobowiązuje jst do dokonania takiej zmiany uchwały 
budżetowej, aby zostały zachowane relacje określone w art. 169 i 170 (art. 172 ust. 3 
uofp), 

– o sprawozdaniu z wykonania budżetu jst – nie jest wiążące dla organu stanowiącego, 
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niemniej organ wykonawczy zobowiązany jest przedstawić opinię wraz z odpowiedzią 
na zawarte w niej zarzuty – przed rozpatrzeniem absolutorium (art. 21 ust. 3 ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych). 
O przypadku wydania negatywnej opinii o przedłożonym przez zarząd powiatu, zarząd 

województwa oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sprawozdaniu z wykonania 
budżetu, prezes izby informuje właściwego wojewodę i ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych. 
 
4.2. Przedmiot i charakter wydanych opinii  
 

Składy orzekające regionalnych izb obrachunkowych w 2007 r. wydały 21 047 opinii, 
czyli o 437 (o 2,1%) więcej niż w 2006 r., z tego: 
– 17 809 opinii pozytywnych (84,6% wydanych), 
– 3 161 opinii pozytywnych z uwagami (15% wydanych), 
– 77 opinii negatywnych (0,4% ogółu wydanych).  

Wzrost łącznej liczby opinii był wynikiem wydania w 2007 r. o 736 więcej opinii 
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości prognozy długu, jak i wydania 
o 273 więcej opinii w sprawie projektów budżetu. Wydanie zwiększonej liczby opinii 
o projektach budżetów było następstwem opóźnień w przedłożeniu projektów na rok 2007, 
w związku z wyborami samorządowymi i rozpoczęciem nowej kadencji. Natomiast wydanie 
zwiększonej liczby opinii o prawidłowości prognozy długu było wynikiem zmiany art. 172 
ust. 1 pkt 2 i art. 181 ust. 2 uofp. Obowiązująca ustawa utrzymała obowiązek wydania przez 
regionalne izby obrachunkowe opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości 
prognozy kwoty długu jst, niemniej obowiązek ten określiła w odniesieniu do przedłożonych 
wraz z projektem uchwały budżetowej oraz wprowadziła obowiązek przedstawienia tej 
opinii organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Dopełnienie ustawowych 
obowiązków oznaczało wydawanie w 2007 r. zarówno opinii o prognozie długu przedstawionej 
przy budżecie na rok 2007, jak i opinii o prognozie dołączonej do projektu uchwały budżetowej 
na rok 2008. 

Na porównywalnym, z rokiem poprzednim, poziomie a jednocześnie najbardziej 
adekwatnym liczbie jst i ich związków, ukształtowała się liczba opinii wydanych w sprawie 
informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 r. (2 978 opinii), 
w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2006 (2 980 opinii) oraz w sprawie 
wniosków komisji rewizyjnych (2 973 opinii).  

W stosunku do roku poprzedniego, wydano mniej opinii o możliwości spłaty kredytów  
i pożyczek (o 520) oraz opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych (o 28). 
Mniejsza liczba tych opinii – wydawanych na wniosek jst – wiązała się z mniejszym 
zapotrzebowaniem samorządów na krajowe środki zwrotne ze względu na etap zamykania  
i rozliczania projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju. 

Składy orzekające wydały w 2007 r. 10 opinii o uchwałach rad gmin w sprawie 
nieudzielenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) absolutorium za rok 2006, w tym 
2 opinie negatywne (w 2006 r. wydano 43 opinie, w tym 18 negatywnych). Spadek liczby 
przedmiotowych opinii należy łączyć z ograniczeniem przypadków podjęcia przez rady gmin 
uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium (spadek z 46 w 2006 r. do 14 w 2007 r.).  

Charakter opinii wydanych w 2007 r., w stosunku do wydanych w 2006 r., wskazuje na: 
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− spadek udziału opinii pozytywnych z 86,5% do 84,6% ogółu wydanych, w tym spadek 
udziału opinii pozytywnych o projektach budżetu, o przebiegu wykonania budżetu za  
I półrocze, o sprawozdaniu z wykonania budżetu, o możliwości spłaty kredytów  
i pożyczek, o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości prognozy kwoty 
długu, 

− wzrost udziału opinii pozytywnych z uwagami z 12,9% do 15% ogółu wydanych, w tym 
wzrost udziału opinii pozytywnych z uwagami o przedłożonych projektach budżetu  
z 40,4% do 41,9% wydanych w tej sprawie, 

− spadek udziału opinii negatywnych z 0,6% do 0,4% ogółu wydanych, w tym widoczny 
spadek udziału opinii negatywnych o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie 
absolutorium, odpowiednio z 1,5% do 0,6% oraz negatywnych opinii o uchwale  
w sprawie nieudzielenia absolutorium, odpowiednio z 41,9% do 20% opinii wydanych  
w przedmiotowej sprawie. 
Najwięcej negatywnych opinii wydano o możliwości sfinansowania deficytu 

i prawidłowości prognozy kwoty długu (23) oraz o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie 
absolutorium (17). Najwięcej opinii pozytywnych z uwagami (1 333) wydano w sprawie 
projektów budżetów jst. Wyniki działalności opiniodawczej izb w latach 1993, 2006 i 2007, 
z wyszczególnieniem rodzajów wydanych opinii i w podziale na poszczególne szczeble jst 
prezentuje tabela 8. 

Wieloletnie doświadczenie regionalnych izb obrachunkowych w zakresie nadzoru nad 
gospodarką finansową jst oraz znaczenie dokonanych ocen prawidłowości przebiegu 
procesów finansów publicznych w podsektorze samorządowym powodowały, że składy 
orzekające w wydanych opiniach odnosiły się nie tylko do oceny legalności działań organów 
jst, ale sygnalizowały też zagrożenia i możliwe konsekwencje prowadzonej gospodarki 
finansowej. Wiele uwag dotyczyło oceny tych zjawisk, które w momencie wydawania opinii 
i na tym etapie realizacji budżetu jst nie naruszały w żaden sposób obowiązujących 
przepisów, jednakże niezachowanie przez organy jst należytej ostrożności, szczególnie przy 
zaciąganiu zobowiązań finansowych mogłoby w przyszłości stanowić istotne zagrożenia 
realizacji ich budżetów. Wielokrotnie przypominano, że przepisy ustawy o finansach 
publicznych traktować trzeba jako normy ustalające nieprzekraczalne ramy działalności, 
przesądzające o zakresie upoważnień do podejmowania wskazanych w tych przepisach 
czynności.  

 
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

 
1) w przypadku opinii o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki (3 542 opinie, w tym 

54 pozytywne z uwagami i 4 negatywne): 
− zagrożenie przekroczenia granicy zadłużenia określonej w art. 170 ust. 1 uofp, tj. 

60% wykonanych dochodów, w tym wobec rażąco niskiej realizacji dochodów 
w roku budżetowym,  

− zagrożenie przekroczenia wskaźnika spłaty długu, o którym mowa w art. 169 ust. 1 
uofp, tj. 15% planowanych dochodów, 

− brak upoważnienia do ubiegania się o kredyt ponad limit określony w uchwale 
budżetowej, o którym mowa w art. 184 ust. 1 pkt 9 uofp, 

− zamiar zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków ujętych w wykazie 
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wydatków niewygasających (art. 191 ust. 4 uofp), 
ponadto, składy orzekające zwracały uwagę na: 
− nieprawidłowe szacowanie wielkości budżetów w latach spłaty kredytów wobec 

zakładanych wysokich wzrostów dochodów lub obniżenia wydatków bieżących, 
− nieuprawnione wskazywanie nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła spłaty kredytu 

w przypadku gdy dokumenty finansowe jst nie potwierdzały jej posiadania, 
− brak uzyskiwania nadwyżki operacyjnej w trzech latach poprzedzających 

wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kolejnego kredytu, 
− brak dokonania rzetelnej analizy możliwości spłaty i oceny ryzyka wzrostu kosztów 

obsługi długu, szczególnie w sytuacji ubiegania się o kredyt na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów czy wykup obligacji; 

2) w opiniach o przedłożonych projektach uchwał budżetowych jst wraz z informacjami  
o stanie mienia i objaśnieniami (3 179 opinii, w tym 1 333 pozytywne z uwagami  
i 9 negatywnych): 
− nieprawidłowe ustalenie wysokości planowanego deficytu budżetu i w konsekwencji 

niepełne określenie źródeł pokrycia deficytu lub określenie tych źródeł w wysokości 
przekraczającej kwotę deficytu (art. 184 ust. 1 pkt 3 uofp), 

− nieprawidłowe określenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  
i pożyczek (art. 184 ust. 1 pkt 9 uofp), 

− wskazanie źródła pokrycia deficytu budżetu w przychodach pochodzących  
z nadwyżek z lat ubiegłych bez możliwości udokumentowania ich posiadania 
(art. 168 ust. 2 uofp), 

− wystąpienie rażącej niespójności w ustaleniu planowanych wydatków budżetu, której 
zarzucono naruszenie zasady równowagi budżetowej (art. 184 ust. 1 pkt 3 uofp), 

− przedstawienie prognozowanych dochodów bez uwzględnienia wymogu ich 
podziału na dochody bieżące i majątkowe (art. 184 ust. 1 pkt 1 w związku 
z art. 165 a uofp), 

− zaplanowanie dochodów ze źródeł zniesionych, tj. z tytułu opłaty administracyjnej,  
z tytułu podatku od posiadania psów, a także brak zaplanowania należnych jst 
dochodów z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego54), 

− brak zaplanowania wydatków na realizację obligatoryjnych zadań własnych jst,  
w tym: rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym55), środków na przeciwdziałanie narkomanii (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii56), środków na dokształcanie 
nauczycieli (art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela57), 
środków na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (art. 78 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody58), 

                                                 
54 Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm. 
55 Dz. U. Nr 89, poz. 590. 
56 Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. 
57 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. 
58 Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. 
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− brak zaplanowania w budżecie związku wydatków na realizację zadań określonych  
w statucie związku, 

− zagrożenie naruszenia zasad udzielania dotacji z budżetu wobec zaplanowania 
dotacji przedmiotowej lub dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności 
bieżącej określonych podmiotów (art. 174 ust. 2 i art. 106 ust. 2 pkt 2 uofp), 

− zaplanowania wydatków na konserwację zabytków bez uprzedniego określenia 
przez organ stanowiący trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (art. 81 
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami59),  

− imienne wskazanie podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji celowej na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań pożytku publicznego przypisanych jst,  
a zleconych do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (art. 176 ust. 2 uofp w związku z art. 11 
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie), 

− zaplanowanie w rozdziałach właściwych dla instytucji kultury wydatków 
bezpośrednich zamiast w ustawowo przewidzianej formie dotacji (art. 35 ust. 2 uofp 
w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej), 

− zaplanowanie obligatoryjnej wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości niższej niż 
2%  planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 4 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych60), 

− zaplanowanie wydatków bezpośrednich na rzecz Policji, zamiast w prawnie 
dopuszczonej formie wpłaty na fundusz celowy (art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji61),  

− brak upoważnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań na realizację 
zadań określonych w limitach wieloletnich programów inwestycyjnych i w limitach 
wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych 
(art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. a uofp), 

− upoważnienie organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku następnym jest niezbędna bez uwzględnienia zmiany 
art. 188 ust. 2 (art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. b uofp), 

− ujęcie w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego przychodów z tytułu 
dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (art. 24 ust. 5 uofp), 

ponadto, składy orzekające zwracały uwagę na: 
− sporządzenie załącznika limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 

oraz na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 z niedopełnieniem wymogów ustawy (art. 166 ust. 2 pkt 2 i 3 uofp), 

− błędy rachunkowe i pominięcia w załącznikach do projektu uchwały budżetowej 
powodujące niespójność wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji 
budżetowej (art. 184 ust. 1 pkt 2 uofp), 

                                                 
59 Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. 
60 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm. 
61 Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277. 
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− opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego z niedopełnieniem 
ustawowych wymogów (art. 180 uofp), 

− lakoniczność objaśnień do projektu uchwały budżetowej i wynikający stąd brak 
możliwości kontroli i oceny poprawności przedstawionych wielkości budżetowych, 

− nieprecyzyjne określenie w projekcie uchwały budżetowej jej podstawy prawnej, 
sposobu ogłoszenia i terminu wejścia w życie; 

3) w opiniach o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości 
prognozy kwoty długu (5 279 opinii, w tym 238 pozytywnych z uwagami i 23 negatywne): 
− zagrożenie przekroczenia granicy zadłużenia jst, określonej w art. 170 uofp, 
− możliwość przekroczenia w roku budżetowym lub w następnych latach ustawowo 

dopuszczonego poziomu wskaźnika spłaty zobowiązań, tj. 15% planowanych dochodów 
(art. 169 uofp), 

− nieprawidłowe wyliczenie prognozowanej kwoty długu na koniec roku budżetowego 
i lat następnych, na które zaciągnięto zobowiązania, 

− nieprawidłowe wyliczenie łącznej kwoty spłat w roku budżetowym i latach następnych 
w związku z nieuwzględnieniem potencjalnych spłat kwot z tytułu udzielonych poręczeń 
(art. 169 ust. 1 pkt 3 uofp), 

− nieustalenie prognozowanych kwot długu na wszystkie lata następne, na które 
zaciągnięto zobowiązania (art. 180 uofp),  

− nieuzasadnione wskazanie już zaangażowanych nadwyżek z lat ubiegłych (nadwyżki 
budżetowej, wolnych środków) jako źródła sfinansowania deficytu, 

− brak dokonania rzetelnej oceny możliwości spłaty planowanych i zaciągniętych 
zobowiązań wobec nierealnego oszacowania prognozowanych wielkości dochodów, 
stanowiących podstawę wyliczenia poziomu wskaźników; 

4) w opiniach o przedkładanych przez zarządy powiatów, zarządy województw, zarządy 
związków oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. (2 978 opinii, w tym 750 pozytywnych z uwagami  
i 13 negatywnych, wśród negatywnych 7 o wykonaniu budżetu związku): 
– rażąco niski stopień realizacji dochodów i wydatków wskazujący na brak wykonywania 

zadań związku w zakresie i na rzecz gmin założycieli, w tym dopuszczenie do 
wystąpienia zobowiązań wymagalnych (art. 35 ust. 3 pkt 2 i 3 uofp), 

– dopuszczenie do wystąpienia zobowiązań wymagalnych i wzrostu łącznej kwoty 
długu powyżej 60% planowanych dochodów (art. 170 ust. 2 uofp), 

– niedopełnienie obowiązku uprzedniego określenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego przez SP ZOZ i instytucje kultury (art. 198 ust. 2 uofp), 

– brak przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez 
samorządowe osoby prawne, w tym stanu zobowiązań SP ZOZ (art. 198 ust. 1 uofp), 

– brak dokonania płatności z tytułu zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich 
i dopuszczenie do dalszego wzrostu zobowiązań wymagalnych (art. 36 ust. 1 uofp), 

– nieuregulowanie w terminie zobowiązań wobec ZUS z tytułu obligatoryjnych składek 
(art. 138 pkt 2 uofp i art. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych), 

– obciążenie budżetu wydatkami z tytułu zapłaty odsetek i kar (art. 16 ust.1 ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),  
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– przekroczenie planu wydatków w poszczególnych paragrafach wskazujące naruszenie 
zasad gospodarki finansowej obowiązujących w toku wykonywania budżetu (art. 138 
pkt 3 uofp i art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych), 

– brak pełnej zgodności danych z wynikającymi z podjętych uchwał i z wykazanymi 
w sprawozdaniach budżetowych za ten okres sprawozdawczy,  

– wykonanie wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
poniżej 75% równowartości odpisów (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.  
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), 

ponadto, składy orzekające zwracały uwagę na: 
– brak dokonania oceny możliwości wykonania budżetu w planowanych wielkościach, 

szczególnie dochodów ze sprzedaży majątku i wydatków majątkowych, 
– brak wskazania przyczyn wystąpienia zobowiązań wymagalnych oraz niedokonania 

płatności wynikających z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, 
– konieczność oceny realizacji planu w jednostkach budżetowych w związku  

z wystąpieniem przypadków przekroczenia planu wydatków i obowiązek zawiadomienia 
rzecznika o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, 

– nieprawidłowe ustalenie stanu wolnych środków wskazanych jako źródło sfinansowania 
deficytu budżetu, 

– błędy w stosowaniu klasyfikacji budżetowej, 
– zagrożenie utraty płynności finansowej w zakładach budżetowych w związku  

z występowaniem ujemnego stan środków obrotowych, 
– występowanie wysokiego stanu zobowiązań wymagalnych w SP ZOZ, które w razie 

jego likwidacji z mocy prawa stają się zobowiązaniami organu założycielskiego; 
5) w opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2006 (2 980 opinii, w tym 

610 pozytywnych z uwagami i 9 negatywnych, wśród nich 5 o wykonaniu budżetu 
związku), poza nieprawidłowościami – jak wymienione w pkt 4 – wskazywano: 
– w 6 przypadkach negatywnych opinii (2 gminy i 4 związki) przekroczenie,  

w wyniku rażąco niskiej realizacji dochodów, ustawowo dopuszczalnej granicy 
zadłużenia (art. 170 ust. 1 i art. 171 uofp), 

– w 2 przypadkach negatywnych opinii o wykonaniu budżetu gminy, zagrożenie utraty 
płynności finansowej w następstwie dalszego wzrostu zobowiązań wymagalnych 
i obciążenia budżetu zapłatą odsetek i kar za nieterminowe regulowanie zobowiązań, 
w tym zobowiązań wobec ZUS, 

– brak dokonania analizy wykonania budżetu i przedstawienia przyczyn odchyleń 
realizacji od wielkości określonych w uchwale budżetowej, 

– niedopełnienie obowiązku sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu  
w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (art. 199 ust. 1 pkt 1 
uofp), 

– zagrożenie naruszenia zasady równowagi budżetowej w związku z nieuzyskaniem 
pełnej kwoty planowanej nadwyżki lub dopuszczeniem do pogłębienia deficytu, 

– przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków publicznych (art. 35 
ust. 1 uofp i art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych), 
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– przekroczenie ujętego w budżecie limitu rozchodów z tytułu spłat kredytów  
i pożyczek (art. 34 ust. 1 pkt 2 uofp), 

– niższe, od zrealizowanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, wykonanie wydatków na realizację zadań profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 35 ust. 2 uofp),  

– brak przedstawienia wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki 
dochodów własnych oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi 
sfinansowanych (art. 199 ust. 1 uofp), 

ponadto, składy orzekające zwracały uwagę na: 
– obowiązek wyjaśnienia przypadków przekroczenia zakresu upoważnienia do 

dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań oraz obowiązek zawiadomienia  
o ujawnionych okolicznościach naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 

– konieczność dokonania analizy wzrostu poziomu zadłużenia i oceny ryzyka utraty 
zdolności spłaty zobowiązań, szczególnie w przypadkach tych jst, których zadłużenie 
przekroczyło 40% wykonanych dochodów, 

– konieczność przedstawienia informacji o zakresie zmian dokonanych w planie 
dochodów i wydatków budżetu oraz o zakresie korzystania z upoważnień 
ustawowych i udzielonych przez organ stanowiący, 

– znaczenie przedstawienia wyczerpującej informacji o wykonaniu zadań inwestycyjnych 
oraz projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych,  

– niedopełnienie obowiązku przedstawienia rocznego sprawozdania w terminie do 
20 marca roku następującego po roku budżetowym (art. 199 ust. 2 uofp), 

– niedopełnienie obowiązku sporządzenia i przekazania korekt sprawozdań budżetowych 
oraz wyeliminowania uchybień w zastosowaniu klasyfikacji budżetowej, zgodnie 
z zaleceniami organu nadzoru i odpowiednio do zmiany przepisów wykonawczych do 
ustawy o finansach publicznych;  

6) w opiniach o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jst w sprawie 
absolutorium (2 973 opinii, w tym 171 pozytywnych z uwagami i 17 negatywnych, 
wśród  nich 9 negatywnych o wniosku w sprawie nieudzielenia absolutorium): 
– w 9 przypadkach negatywnych opinii o wniosku w sprawie nieudzielenia 

absolutorium wójtowi (4 przypadki), burmistrzowi (3 przypadki), prezydentowi 
miasta (2 przypadki) – wskazywano: nietrafność zarzutu nielegalnego dokonania 
wydatków w odniesieniu do określonych w uchwale budżetowej gminy, nietrafność 
zarzutu bezprawnego zawierania umów na realizację zadań i zaciągania zobowiązań 
w odniesieniu do zawartych i zaciągniętych w granicach kwot i na podstawie 
upoważnień określonych w uchwale budżetowej, brak uzasadnienia treści wniosku 
przy jednoczesnym pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu, 

– w 8 przypadkach negatywnych opinii o wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
wójtowi (2 przypadki), burmistrzowi (4 przypadki), zarządowi związku (2 przypadki) 
– wskazywano: niespełnienie podstawowej przesłanki sformułowania wniosku, jaką 
jest obowiązek dokonania merytorycznej i rzetelnej oceny wykonania budżetu, 
nieuzasadnione sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu związku w przypadku zupełnego braku jego realizacji, a także brak podstawy 
prawnej wystąpienia z wnioskiem do regionalnej izby obrachunkowej o przyjęcie 
sprawozdania i udzielenie absolutorium zarządowi związku. 
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Ponadto, na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 
składy orzekające wydały 10 opinii o uchwale rady gminy w sprawie nieudzielenia 
absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), z tego 5 pozytywnych, 
3 pozytywne z uwagami i 2 negatywne. Podstawą wydania negatywnych opinii o uchwale  
w sprawie nieudzielenia absolutorium było przede wszystkim jej podjęcie bez rozpatrzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy, czym naruszono przepis art. 18 ust. 2 pkt 4 
ustawy o samorządzie gminnym i art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 
  
4.3. Odwołania od opinii składów orzekających do kolegium izby 
 

W 2007 r. do kolegiów izb, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych, wniesiono 27 odwołań (o 10 więcej niż w 2006 r.) od uchwał składów 
orzekających w sprawie opinii, z tego opinii o:  
− projekcie budżetu – 8, w tym 2 o projekcie budżetu na rok 2008, 
− sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 – 5,  
− przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. – 4, 
− wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium za rok 2006 – 3, 
− możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości prognozy kwoty długu – 3, 
− możliwości spłaty kredytu lub pożyczki – 3, 
− możliwości wykupu papierów wartościowych – 1. 
 Kolegia izb, po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od uchwał składów orzekających  
w sprawie opinii i rozpoznaniu charakteru stawianych zarzutów, postanowiły: 
− w 11 przypadkach o uwzględnieniu odwołania, w tym odwołania od opinii w sprawie 

możliwości spłaty kredytu lub pożyczki (3), możliwości wykupu obligacji (1), możliwości 
sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy długu (2), z uwagi na wyrażenie opinii 
z użyciem ekonomicznych kryteriów oceny bez wyraźnego postawienia zarzutu 
naruszenia prawa, 

− w 15 przypadkach o oddaleniu odwołania,  
− w 1 przypadku o umorzeniu postępowania odwoławczego.  

Po upływie terminu do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy  
o regionalnych izbach obrachunkowych, prezesi izb powiadomili właściwych wojewodów  
i Ministra Finansów o 9 przypadkach wydania negatywnej opinii o sprawozdaniu  
z wykonania budżetu jst za rok 2006 wraz z podaniem zarzutów sformułowanych w opiniach 
składów orzekających.  
 
 
5. Raporty o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego 
 

W razie potrzeby wskazania organom jst powtarzających się nieprawidłowości lub 
zagrożenia niewykonania ustawowych zadań, izba, na podstawie art. 10 a ustawy  
o regionalnych izbach obrachunkowych, przedstawia raport o stanie gospodarki finansowej 
jednostki. Raport jest sporządzany na podstawie wyników działalności nadzorczej, 
kontrolnej i opiniodawczej. O sporządzeniu raportu decyduje kolegium, które określa zakres  
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i termin jego sporządzenia. Po przyjęciu raportu przez kolegium, prezes izby przekazuje 
raport organowi stanowiącemu i wykonawczemu jst. Organy jst mogą wnieść do kolegium 
zastrzeżenia do raportu w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Raport podlega ogłoszeniu 
w systemie teleinformatycznym. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do 
związków jst z tym, że raport przekazuje się także organom jednostek należących do związku. 

W 2007 r. regionalne izby obrachunkowe nie sporządzały raportów o stanie gospodarki 
finansowej jst62.  
 
 
6. Działalność informacyjna i szkoleniowa 
 

Przepis art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych nakłada na izby 
obowiązek prowadzenia działalności informacyjnej i szkoleniowej. Zgodnie z nim ten rodzaj 
działalności realizowany jest w zakresie objętym nadzorem i kontrolą izb.  

Formami prowadzonej działalności są szkolenia i seminaria, wydawane przez izby 
biuletyny i informatory, współpraca przy opracowywaniu publikacji przez inne instytucje, 
pisemne interpretacje i wyjaśnienia, publikacje na stronach internetowych oraz udzielanie 
instruktażu w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bezpośrednich kontaktach 
z pracownikami samorządowymi. 
 
6.1. Działalność szkoleniowa 
 

W 2007 r. izby zorganizowały 380 szkoleń, w których uczestniczyło 24 289 pracowników 
jst. Spośród wymienionych szkoleń, 45 zostało zorganizowanych we współpracy izb z innymi 
podmiotami. 

Uczestnikami szkoleń byli m.in. przewodniczący i członkowie organów stanowiących, 
marszałkowie województw, przewodniczący oraz członkowie zarządów powiatów, 
prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i skarbnicy jst. Ponadto w szkoleniach brali 
udział informatycy oraz osoby obsługujące „System zarządzania budżetami jednostek 
samorządu terytorialnego BeSTi@”, pracownicy merytoryczni urzędów w zakresie: 
podatków i opłat lokalnych, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami oraz 
kontroli wewnętrznej i pomocy publicznej. W szkoleniach uczestniczyli też kierownicy 
i księgowi samorządowych instytucji kultury, zakładów opieki zdrowotnej, placówek 
oświatowych, przedstawiciele jednostek pomocniczych oraz organizacji pozarządowych.  
 

Szkolenia radnych i pracowników jst w 2007 r. 

z tego szkolenia przeprowadzone: 
Ogółem 

samodzielnie z innymi podmiotami LATA 
liczba 

szkoleń 
liczba 

uczestników
liczba 

szkoleń 
liczba 

uczestników 
liczba 

szkoleń 
liczba 

uczestników 
1993 174 9 715 142 8 015 32 1 700 
2006 352 24 148 287 21 465 65 2 683 
2007 380 24 289 335 21 457 45 2 832 

 

                                                 
62 Por. np. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego w 2005 roku, KR RIO, Warszawa 2006, s. 86-87. 
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Zakres tematyczny przeprowadzonych szkoleń był szeroki i obejmował przede 
wszystkim zagadnienia dotyczące gospodarowania finansami samorządu terytorialnego, 
w tym m.in.: 
– zasady finansowania programów realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej, 
– prefinansowanie i dotacje rozwojowe oraz ich ujęcie w budżecie, 
– rozliczenie podatku od towarów i usług VAT, 
– zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych 

za 2006 rok, 
– zasady udzielania, rozliczania i ewidencji dotacji udzielonych z budżetu, 
– procedury kontroli finansowej w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, 

– emisja obligacji komunalnych jako alternatywna forma pozyskiwania kapitału, 
– zasady finansowania oraz sposób dokumentowania wydatków na rzecz ochotniczych 

straży pożarnych, 
– kontrola finansowa jako instrument zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, 
– ogólne zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
– nadwyżka operacyjna. 

Tematyka szkoleń, których uczestnikami byli przewodniczący oraz członkowie organów 
stanowiących i wykonawczych dotyczyła głównie funkcjonowania samorządu terytorialnego, 
w tym m.in.: 
– formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, 
– zakres kompetencji i uprawnień rady i organu wykonawczego w procedurze budżetowej 

oraz uchwalanie budżetu, 
– udzielanie absolutorium w samorządzie terytorialnym, 
– zadania i kompetencje komisji rewizyjnej, 
– rozwiązania prawne regulujące system nadzoru nad jst z uwzględnieniem wzajemnych 

relacji pomiędzy organem stanowiącym a wykonawczym jst. 
Prowadzącymi szkolenia byli pracownicy izb: prezesi, zastępcy prezesów, członkowie 

kolegiów, naczelnicy wydziałów, inspektorzy i specjaliści oraz zaproszeni eksperci: 
przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Banku Gospodarstwa Krajowego i pracownicy 
naukowi wyższych uczelni. 

Szkolenia były prowadzone metodą wykładów i warsztatów praktycznych,  
z wykorzystaniem technik multimedialnych. Uczestnikom zapewniano materiały szkoleniowe 
obejmujące kompendium wiedzy z zakresu przedmiotu szkolenia. 

 
6.2. Działalność informacyjna 
 

Podstawową formą prowadzonej przez izby działalności informacyjnej w 2007 r. było 
udzielanie pisemnych odpowiedzi i interpretacji na pytania kierowane przez pracowników 
jst. Zapytania dotyczyły najczęściej stosowania następujących przepisów ustaw: 
– o finansach publicznych: rozliczanie dotacji przyznanej podmiotowi niezaliczonemu do 

sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego, możliwość 
dofinansowania prac planistyczno-projektowych z budżetu gminy, zmiany w budżecie 
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gminy w trakcie roku budżetowego, przekazywanie jednostkom budżetowym uprawnień 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, podstawy umarzania 
i rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu udzielonej pożyczki dla własnych 
jednostek organizacyjnych, zasady tworzenia i likwidacji jednostki budżetowej, zasady 
udzielania przez jst poręczeń i zabezpieczanie ich spłaty; 

– ustrojowych: procedura absolutoryjna i ustalanie wyników głosowania, statut związku 
gmin a prawo do wykonywania zadań nieujętych w statucie, rola i zakres uprawnień 
kontrolnych rady, prowadzenie działalności gospodarczej przez radnych, możliwość 
powierzenia przez gminę zadań własnych w zakresie gospodarki nieruchomościami, 
wynagradzanie członków komisji rewizyjnej; 

– Prawo zamówień publicznych: możliwość budownictwa komunalnego w trybie koncesji 
na roboty budowlane, ustalenie wartości zamówienia publicznego, opis przedmiotu 
zamówienia, umowy w sprawach zamówień publicznych; 

– o podatkach i opłatach lokalnych: podstawa ustalenia podatku od budowli, zwolnienie 
przedmiotowe w podatku od nieruchomości, opodatkowanie nieruchomości zakładu 
budżetowego, pobieranie przez gminę opłaty miejscowej, podstawy ustalania stawki 
opłaty od posiadania psa, właściwość miejscowa organu podatkowego dla podatnika 
podatku od środków transportowych; 

– o pracownikach samorządowych: zasadność wypłaty odprawy pracownikowi 
samorządowemu zatrudnionemu w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru  
w związku z upływem kadencji, pełnienie funkcji skarbnika a pokrewieństwo z wójtem; 

– Prawo ochrony środowiska: możliwość dofinansowania z gminnego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej działań osób fizycznych, udzielenie wsparcia spółkom 
wodnym; 

– o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: wydatkowanie środków 
w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, możliwość 
dokonywania ratalnej opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu; 

– o ochronie przeciwpożarowej: zasady wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników 
za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, poniesienie z budżetu jst wydatków na 
remont remizy ochotniczej straży pożarnej. 
Równie ważną formą działalności informacyjnej było udzielanie instruktażu i wyjaśnień 

w bezpośrednich kontaktach z pracownikami samorządowymi w zakresie spraw wynikających 
z kontroli przeprowadzanych w jednostkach oraz w zakresie kontrolowanych sprawozdań, 
badanych uchwał i opiniowanych dokumentów, a także wyjaśnień dotyczących 
funkcjonowania „Systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego 
BeSTi@”. 

W ramach prowadzonej działalności wydawniczej izby wydawały przede wszystkim 
biuletyny i informatory oraz opracowania dotyczące m.in. wykonania budżetów przez jst 
poszczególnych województw za 2006 r. Publikacje pracowników ukazywały się również na 
łamach miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych „Finanse Komunalne” oraz innych 
wydawnictw („Rachunkowość budżetowa”, „Gospodarka finansowa jednostek samorządu 
terytorialnego”). Wybrane rozstrzygnięcia nadzorcze kolegiów regionalnych izb 
obrachunkowych udostępniane były również wydawnictwu „Orzecznictwo w Sprawach 
Samorządowych”.  
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W 2007 r. na stronie internetowej każdej z izb oraz na stronie Krajowej Rady 
Regionalnych Izb Obrachunkowych www.rio.gov.pl prezentowano m.in. sprawozdania  
z działalności izb, interpretacje Ministerstwa Finansów, wyjaśnienia kolegiów izb, zmiany  
w obowiązujących przepisach prawa, komunikaty o aktualnie organizowanych szkoleniach 
oraz o aktualizacjach programów sprawozdawczych. 
 
6.3. Udzielanie informacji w trybie przepisów ustawy o dostępie 

do informacji publicznej 
 
Obowiązek udostępniania dokumentów i informacji na podstawie ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej regionalne izby obrachunkowe 
realizowały w 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich (2003 - 2006) poprzez: 
– zamieszczanie treści wytworzonych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), 
– udzielanie odpowiedzi na wnioski osób fizycznych i innych podmiotów, 
– wyłożenie lub wywieszenie w siedzibach izb i zespołów zamiejscowych pozostałych 

dokumentów.  
W trybie przewidzianym ustawą w Biuletynie Informacji Publicznej odnotowano publikację 

212 dokumentów odnośnie zmian w danych dotyczących izb (w 2005 r. – 285, w 2006 r. – 190). 
Najczęściej publikowano dokumenty związane z działalnością organów izb czy też zmiany 
w ich składzie osobowym – 81 (w 2005 r. – 48, w 2006 r. – 60); dotyczące organizacji – 29 
(w 2005 r. – 15, w 2006 r. – 44) oraz przedmiotu działania – 27 (w 2005 r. – 8, w 2006 r. – 228).  

W związku z art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych izby udostępniały 
w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z działalności, w tym sprawozdania 
z wykonania planów finansowych.  

Dokumenty (informacje) dotyczące zmian w zasadach funkcjonowania izb publikowano 
– 199 razy (w 2005 r. – 61, w 2006 r. – 159), w tym 125 dotyczyło trybu ich działania, a 6 
rodzaju prowadzonych rejestrów. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy izby udostępniały dokumenty oraz informacje 
związane z realizacją zadań w ramach działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej. 
Analiza publikowanych dokumentów i informacji wykazała, iż z ogólnej liczby 1 671 (2006 r. 
– 1 792) w ramach działalności nadzorczej opublikowanych zostało 745 orzeczeń kolegiów 
izb (2006 r. – 355) oraz ustalony przez regionalną izbę obrachunkową budżet gminy na 2007 r. 
Zamieszczano także programy posiedzeń kolegiów izb oraz wyniki oceny legalności uchwał 
i zarządzeń. 

W Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane były również opinie składów 
orzekających regionalnych izb obrachunkowych, w tym przedstawiane na podstawie art. 172 
ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych opinie o możliwości sfinansowania deficytu, 
a także wyniki związane z realizacją działalności opiniodawczej.  

Publikacji na zasadach określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej 
podlegała również dokumentacja z wyników kompleksowych kontroli gospodarki 
finansowej jst. W Biuletynie w 2007 r. zamieszczonych zostało 14 protokołów kontroli, 
podczas gdy w 2006 r. – 156 (w 2005 r. – 115); 822 wystąpienia pokontrolne (w 2005 r. – 581, 
2006 r. – 685), oraz 13 uchwał kolegiów izb podejmowanych w odniesieniu do zastrzeżeń do 
wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.  
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Struktura zamieszczanych w BIP dokumentów w 2007 r. 
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W ramach działalności informacyjno-szkoleniowej ogłoszono 51 dokumentów. Izby 

zamieszczały opracowania zawierające dane dotyczące wykonania budżetów jst, w tym 
informacje o ich zobowiązaniach i nakładach na wydatki inwestycyjne w latach wcześniejszych. 
Opublikowane zostały 4 biuletyny informacyjne, wydawane przez izby, a w 2 przypadkach 
zamieszczono spis treści biuletynu. 

O udostępnienie dokumentów wytwarzanych przez izby w 2007 r., z wyłączeniem 
informacji zamieszczanej w BIP, występowały w trybie określonym przepisami ustawy dwie 
grupy podmiotów. Pierwszą z nich stanowiły osoby fizyczne, którym przepisy ustawy 
zagwarantowały dostęp do informacji publicznej, drugą zaś pozostałe podmioty, którym 
prawo do tego typu informacji przysługuje na mocy innych ustaw (posłowie, dziennikarze). 
Na wniosek 31 osób fizycznych oraz 28 organów i jednostek organizacyjnych udostępniano 
protokoły kontroli oraz wystąpienia pokontrolne. Porównując do roku poprzedniego należy 
stwierdzić, że liczba wniosków uległa zmniejszeniu o 44% w przypadku wniosków od osób 
fizycznych, o 60% pozostałych podmiotów. 
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Dwie spośród 16 izb odmówiły udzielenia informacji. Pierwszy przypadek dotyczył 
udostępnienia wytycznych odnośnie przeprowadzania kontroli, drugi zaś udostępnienia 
wydawnictwu podjętych przez kolegia izb w latach 2006 i 2007 uchwał oraz pism Ministerstwa 
Finansów stanowiących odpowiedzi na zapytania regionalnych izb obrachunkowych. 
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W 2007 roku rejestrowano, mimo zniesienia tego obowiązku rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie biuletynu informacji 
publicznej63, liczbę odwiedzin BIP. Strukturę odwiedzin prezentuje poniższy wykres. 
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Liczba odwiedzin poszczególnych stron BIP i opublikowanych dokumentów w zakresie 
działalności kontrolnej izb wyniosła 253 714, nadzorczej 42 137, a działalności 
informacyjno-szkoleniowej 14 925. Najchętniej odwiedzano strony, na których zamieszczano 
treść wystąpień pokontrolnych oraz uchwały kolegiów izb o stwierdzeniu nieważności uchwał 
i zarządzeń organów jst.  

 
 

7. Współpraca izb z organami państwa i innymi instytucjami 
 

Na podstawie sprawozdań, uchwał i zarządzeń jst, przedkładanych izbom w trybie 
nadzoru i kontroli, oraz na podstawie badań ankietowych opracowywano analizy, zestawienia 
liczbowe oraz udostępniano organom państwa i innym instytucjom zgromadzoną 
dokumentację wg potrzeb. Zadania te były wykonywane niezależnie od udzielania informacji 
na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz od działalności informacyjnej 
w zakresie objętym nadzorem i kontrolą. W ramach współpracy przygotowano na potrzeby: 
– Ministerstwa Finansów – zestawienia danych liczbowych, wynikające z projektów 

budżetów jst na 2008 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków ogółem, w tym 
wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów;  

– Najwyższej Izby Kontroli – zestawienia danych liczbowych w zakresie dotacji dla 
jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2006 r.; 
informacje dotyczące wyników nadzoru i kontroli jst w latach 2004 - 2006 w zakresie 
stosowania ulg podatkowych oraz egzekwowania zaległości podatkowych; wybrane 
dane w zakresie dochodów podatkowych gmin w latach 2004 - 2006; stosowanie ulg 
podatkowych przez organy gminy oraz skuteczność egzekwowania zaległości 
podatkowych w latach 2004 - 2006 r.; skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 
oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w latach 2004 - 2006, wykaz zaległości 
 

                                                 
63 Dz. U. Nr 10, poz. 68. 
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podatkowych oraz inne dane dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych  
w niektórych gminach w latach 2004 - 2006; 

– Narodowego Banku Polskiego – zestawienia danych liczbowych dotyczące sytuacji 
finansowej jst kwartalnie za lata 2006 i 2007; 

– Izb Rolniczych – zestawienia danych liczbowych w zakresie planowanych i otrzymanych 
dochodów z tytułu podatku rolnego za lata 2006 i 2007; dotacje udzielane przez wybrane 
jst; 

– Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – analizę dochodów jst 
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi za lata 2005 i 2006; informację o nieprawidłowościach 
w zakresie realizowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi w niektórych jst, stwierdzonych podczas kontroli; 

– urzędów wojewódzkich – wybrane dochody i wydatki w budżetach niektórych jst; 
– wyższych uczelni i instytutów naukowych – informacje dotyczące sytuacji finansowej 

wybranych jst w latach 2001 - 2006 oraz plany finansowe na I kwartał 2007 r. 
 
 
8. Działalność regionalnych izb obrachunkowych w zakresie 

obsługi rzeczników dyscypliny finansów publicznych 
i regionalnych komisji orzekających 

 
Regionalne izby obrachunkowe, zgodnie z art. 70 ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zapewniają siedzibę, obsługę prawną  
i administracyjno – techniczną komisji orzekających oraz rzeczników i ich zastępców 
właściwych w sprawach komisji, a także ponoszą wydatki związane z ich funkcjonowaniem, 
wypłatą wynagrodzeń i szkoleniem oraz zwrotem świadkom kosztów przejazdu, 
finansowane z budżetu państwa. Stosownie do postanowień § 31 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach 
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania 
funkcji oskarżyciela64 izby zapewniają odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające 
wypełnianie przewidzianych w ustawie funkcji, w tym w szczególności pomieszczenie 
umożliwiające przeprowadzenie rozpraw z udziałem publiczności, tablicę informacyjną, 
wyposażenie w niezbędny sprzęt i materiały biurowe oraz zbiór aktów prawnych. 

Zadania regionalnych izb obrachunkowych w zakresie obsługi komisji orzekającej 
określa § 32, a zadania w zakresie obsługi rzecznika dyscypliny finansów publicznych § 34 
cytowanego rozporządzenia. 

Regionalne komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych wymierzają kary, w granicach określonych w ustawie. Jedną z kar 
wymienionych w katalogu jest kara pieniężna, którą wymierza się w wysokości od 
jednokrotności do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu 
wypoczynkowego – należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia. Jeżeli nie jest 
możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia, karę pieniężną wymierza się w wysokości od 
                                                 
64 Dz. U. Nr 136, poz. 1143. 



Wykonanie budżetu przez regionalne izby obrachunkowe 89

jednokrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. 
Stosownie do postanowień art. 167 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych każdy uznany za winnego naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych zwraca – na rzecz Skarbu Państwa – koszty postępowania65. Koszty i kary wpłacane 
są na rachunek dochodów izby, a następnie przekazywane na dochody budżetu państwa. 

W 2007 r., po wezwaniu do zapłaty, należności z tytułu kosztów postępowania wpłaciło 
717 osób w łącznej kwocie 142 530,79 zł. 

Wobec 11 osób przewodniczący regionalnych komisji orzekających prowadzili 
postępowanie egzekucyjne we własnym zakresie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji66 i wyegzekwowali 
należności z tytułu kosztów postępowania w kwocie 2 232,80 zł. Tytuły wykonawcze (22) 
skierowane zostały przez przewodniczących regionalnych komisji do urzędów skarbowych, 
które wyegzekwowały należności z tytułu kosztów postępowania w kwocie 4 316,44 zł. 
Wobec 5 osób przewodniczący regionalnych komisji orzekających wydali postanowienia 
o rozłożeniu na raty zapłaty kosztów postępowania w łącznej kwocie 930,69 zł.  

W 2007 r., po wezwaniu do zapłaty, 1 osoba wpłaciła należności z tytułu kary pieniężnej 
w kwocie 12 240,00 zł. Wobec 1 osoby przewodniczący regionalnej komisji orzekającej 
prowadził postępowanie egzekucyjne we własnym zakresie i wyegzekwował należności  
z tytułu kary pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł. W związku ze skierowanym przez 
przewodniczącego regionalnej komisji orzekającej tytułem wykonawczym urząd skarbowy 
wyegzekwował należności z tytułu kary pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł. 

W 2007 r. przewodniczący regionalnych komisji orzekających nie wydali postanowień  
o rozłożeniu na raty zapłaty kary pieniężnej. 
 
 
9. Wykonanie budżetu przez regionalne izby obrachunkowe 
 
9.1. Dochody 
 

Plan dochodów budżetowych regionalnych izb obrachunkowych, ustalony według 
ustawy budżetowej na 2007 r. z dnia 25 stycznia 2007 r.67, w kwocie 345 000 zł został 
wykonany w kwocie 317 706 zł, co stanowiło 92,1% planu. Wykonanie dochodów 
w szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco: 
– § 0570 „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności”   -     22 886 zł, 
– § 0580 „grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych...”    -       1 322 zł, 
– § 0690 „wpływy z różnych opłat”           -   150 829 zł, 
– § 0750 „dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...”   - 86 736 zł, 
– § 0870 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”     - 34 622 zł, 
– § 0920 „pozostałe odsetki”             -   3 696 zł, 
– § 0970 „wpływy z różnych dochodów”          - 15 746 zł, 
– § 2400 „wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych ...”    -   1 869 zł. 

                                                 
65 Koszty te określa się ryczałtowo w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 

poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
66 Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm. 
67 Dz. U. Nr 15, poz. 90. 
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Stałymi źródłami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, były wpływy z tytułu 
zwrotu kosztów postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
które stanowiły 47,5% ogółu dochodów (w 2006 r. – 36,7%). Pozostałe zrealizowane 
dochody dotyczyły m.in. kar orzeczonych wobec osób winnych naruszenia dyscypliny 
finansów oraz kar za zwłokę, zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z lat 
ubiegłych, wynagrodzeń dla płatników za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na 
ubezpieczenia zdrowotne oraz wpływów za wynajem pomieszczeń. W 2007 r. uzyskano 
również dochody ze sprzedaży samochodów służbowych, mebli, ze złomowanych 
grzejników oraz za odpłatne korzystanie z urządzeń kserograficznych. Pobrane dochody 
były przekazywane na centralny rachunek budżetu państwa w terminach wynikających  
z obowiązujących przepisów prawa.  

Wysokość dochodów planowanych i zrealizowanych w latach 2003 - 2007 obrazuje 
poniższe zestawienie.  

 
Plan i wykonanie dochodów budżetowych regionalnych izb obrachunkowych w latach 2003 - 2007 

Lata Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 
Plan (w tys. zł) 420 1 157 401 417 345 
Wykonanie (w tys. zł) 549 1 586 360 346 318 
Wskaźnik (w %) 128,4 137,1 89,8 83,0 92,1 

 
9.2. Wydatki 

 
Plan wydatków budżetowych regionalnych izb obrachunkowych, ustalony według 

ustawy budżetowej na 2007 r., w kwocie 93 270 tys. zł, który w ciągu roku budżetowego nie 
uległ zwiększeniu, został wykonany w 99,6%, tj. w kwocie 92 877 tys. zł. W porównaniu do 
2006 r. dynamika wykonania wydatków w ujęciu nominalnym wyniosła 106,9%, natomiast 
realnie, skorygowana o wskaźnik średniorocznej inflacji na poziomie 2,5% – 104,4%.  

Wydatki zostały wykonane w granicach kwot określonych w planie finansowym, 
z uwzględnieniem przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego 
działu i rozdziału. Przeniesień wydatków, polegających na zmniejszeniu środków w jednych 
i zwiększeniu środków w innych paragrafach wydatków, dokonano na ogólną kwotę 
2 251 tys. zł (2,4% ogółu wydatków). Konieczność dokonania przeniesień wynikała z potrzeby 
dostosowania struktury wydatków rodzajowych do faktycznych potrzeb powstałych w toku 
realizacji budżetu. Plan i wykonanie wydatków przez regionalne izby obrachunkowe w 2007 r. 
w układzie rzeczowo-finansowym przedstawia poniższe zestawienie. 

 
Plan i wykonanie wydatków przez regionalne izby obrachunkowe w 2007 r. 

 Wyszczególnienie Plan          
(tys. zł) 

Wykonanie    
(tys. zł) 

Struktura 
(%) 

Wydatki ogółem, z tego: 93 270 92 877 100,0 
- wynagrodzenia osobowe 56 392 56 390 60,7 
- pochodne od wynagrodzeń 11 126 11 125 12,0 
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 869 3 869 4,2 
- wydatki ogólno-administracyjne 13 598 13 494 14,5 
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 3 495 3 494 3,8 
- wydatki i zakupy inwestycyjne 3 688 3 402 3,7 
- odpisy na ZFŚS 1 103 1 103 1,1 
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Z uwagi na charakter działalności izb w strukturze wydatków dominujący udział mają 
wydatki na wynagrodzenia. W 2007 r. wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym stanowiły 64,9% ogółu wydatków (w 2006 r. - 63,4%) oraz 
pochodne od wynagrodzeń - 12,0% (w 2006 r. - 11,7%). Wydatki na podróże służbowe, które  
- poza wynagrodzeniami - należą do wydatków związanych bezpośrednio z realizacją 
ustawowych zadań izb, stanowiły 3,8% ogółu wydatków (w 2006 r. - 4,2%). Wydatki 
ogólno-administracyjne związane głównie z: obsługą działalności podstawowej, 
utrzymaniem sprawności technicznej budynków, pomieszczeń biurowych i ich wyposażenia, 
czynszów za lokale użytkowe, zakupem energii, materiałów biurowych i pomocy 
naukowych, podatkami i opłatami oraz wydatkami na szkolenia i kursy pracowników 
ukształtowały się na poziomie 14,5% (w 2006 r. - 14,2%) ogółu wydatków. Pozostałe 
wydatki to zakupy i wydatki inwestycyjne, które stanowiły 3,7% (w 2006 r. - 5,2%) oraz 
obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1,1%.  

 
Struktura wydatków budżetowych regionalnych izb obrachunkowych w latach 2006 i 2007 

2006 r.

11,7%

14,2%
4,2%5,2%

63,4%

1,2%

   wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

   pochodne od wynagrodzeń

   wydatki ogólno-administracyjne

   podróże służbowe krajowe i zagraniczne

   wydatki i zakupy inwestycyjne

   odpisy na ZFŚS

 

2007 r.

1,1%

64,9%

3,7% 3,8% 14,5%

12,0%

   wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

   pochodne od wynagrodzeń

   wydatki ogólno-administracyjne

   podróże służbowe krajowe i zagraniczne

   wydatki i zakupy inwestycyjne

   odpisy na ZFŚS

 
 
W 2007 r. plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 56 390 tys. zł został 

wykonany w 100,0%, podobnie jak plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na 
który przeznaczono 3 869 tys. zł. W ogólnej kwocie wynagrodzeń osobowych mieściły się 
również wydatki na nagrody dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz odprawy 
emerytalne. Strukturę wydatków na wynagrodzenia osobowe w regionalnych izbach 
obrachunkowych w latach 2006 i 2007 prezentuje poniższe zestawienie. 
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Wydatki na wynagrodzenia osobowe w regionalnych izbach obrachunkowych w latach 2006 i 2007 (w zł) 

z tego: 
Wyszczególnienie 

wynagrodzenia 
osobowe ogółem 

(§ 4010) wynagrodzenia nagrody nagrody 
jubileuszowe 

odprawy 
emerytalne 

2006 51 228 652 47 200 297 2 577 620 871 721 579 014 
struktura (%) 100,0 92,1 5,0 1,7 1,2 
2007 56 389 887 51 278 718 3 364 684 1 045 806 700 679 
struktura (%) 100,0 90,9 6,0 1,9 1,2 

 
Udział wydatków na szkolenia pracowników i inwestycje w wydatkach ogółem w ostatnich 

pięciu latach kształtuje się jak niżej. 
 

Wydatki na szkolenia pracowników i inwestycje regionalnych izb obrachunkowych w latach 2003 - 2007 (w zł) 

w tym na: 
Lata Wydatki ogółem szkolenia 

pracowników 
% 

(3:2) 
inwestycje 

% 
(5:2) 

1 2 3 4 5 6 

2003 78 332 774 549 622 0,7 1 754 567 2,2 
2004 80 298 817 479 217 0,6 1 670 297 2,1 
2005 82 424 433 502 136 0,6 1 395 689 1,7 
2006 86 841 924 440 794 0,5 4 547 965 5,2 
2007 92 877 001 536 431 0,6 3 402 430 3,7 

 
W 2007 r. na szkolenia pracowników izb wydatkowano 536 tys. zł, co stanowiło 0,6% 

ogółu wydatków i jak wynika z powyższego zestawienia, na szkolenia przeznaczane są 
znikome środki finansowe. Przeznaczanie małych środków na szkolenia wynika 
z ograniczonych możliwości finansowych regionalnych izb obrachunkowych, które 
w granicach planu finansowego muszą zapewnić przede wszystkim środki na wynagrodzenia 
dla pracowników i obowiązkowe świadczenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów 
oraz na podróże krajowe dla inspektorów kontroli.  

Powyższe powoduje ograniczenie możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego 
pracowników izb (w 2007 r. tylko 9,1% ogółu pracowników podnosiło kwalifikacje, w 2006 r.  
– 8,5%, w 2005 r. – 9,4%), a także ograniczenie udziału pracowników w szkoleniach 
organizowanych przez izby oraz inne podmioty. Jest to zjawisko niepokojące zwłaszcza, że 
zakres i ciągły wzrost zadań, w warunkach zmieniających się przepisów, wymaga 
systematycznego aktualizowania wiedzy przez pracowników izb. Zbyt małe środki finansowe 
na szkolenia, wpływają również na ograniczone możliwości przyuczania nowo 
przyjmowanych osób do pełnienia obowiązków służbowych. 

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 3 402 tys. zł, 
co stanowiło 92,2% planu i w porównaniu do roku poprzedniego wykonanie było niższe 
o 1 146 tys. zł. 

W 2007 r. izby przeznaczyły środki finansowe przede wszystkim na zakup zestawów 
komputerowych i notebooków wraz z oprogramowaniem, serwerów oraz licencji na programy 
komputerowe, urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarka, drukarka, skaner, urządzenia sieci 
logistycznej), systemu nagłaśniającego, urządzeń i oprogramowania do systemu elektronicznego 
obiegu dokumentów, centrali telefonicznych i klimatyzatorów oraz samochodów służbowych.  

Wydatki inwestycyjne związane były z przeprowadzeniem niezbędnych robót 
adaptacyjno-modernizacyjnych budynku na nową siedzibę dla jednej izby, wykonaniem prac 
remontowo-modernizacyjnych budynków, remontami dachów i pomieszczeń biurowych 
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w izbach oraz rozbudową centrali telefonicznej, wykonaniem systemu alarmowego w zespołach 
zamiejscowych, założeniem centralnego gazowego ogrzewania, modernizacją węzła cieplnego 
oraz modernizacją sieci komputerowej. 

W 2007 r., na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz 
art. 22 ust. 2 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, 13 izb prowadziło odrębną gospodarkę 
finansową w formie rachunku dochodów własnych uzyskiwanych z działalności informacyjnej 
i szkoleniowej w zakresie objętym nadzorem i kontrolą. Z rachunków tych finansowana była: 
– działalność szkoleniowa obejmująca organizowanie i prowadzenie szkoleń radnych 

i pracowników samorządowych, opracowanie i wytworzenie materiałów szkoleniowych, 
– działalność informacyjna związana z wydawaniem przez izby biuletynów, informatorów 

i innych publikacji, przekazywaniem informacji drogą elektroniczną oraz zakupem 
wydawnictw.  
Uzyskane w 2007 r. dochody w kwocie 3 752 tys. zł, stanowiły wpływy z odpłatności za 

udział w szkoleniach, za biuletyny i inne wydawnictwa. Poniesione wydatki w kwocie 
3 662 tys. zł, podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyły kosztów związanych 
z przygotowaniem i organizacją szkoleń dla pracowników jst, opracowaniem biuletynów, 
wydawnictw i materiałów szkoleniowych zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego, 
w tym zestawów komputerowych do prezentacji materiałów szkoleniowych. Stan środków 
pieniężnych na koniec roku wyniósł 309 tys. zł.  

Ponadto, w 2007 r., w trzech izbach funkcjonowały rachunki dochodów własnych 
z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone mienie (tj. za sprzęt informatyczny oraz za zalanie 
mienia) oddane jednostce budżetowej w zarząd, na których zgromadzono dochody w kwocie 
54 tys. zł. 

 
 

10. Zatrudnienie, płace i kwalifikacje 
 
10.1. Zatrudnienie i płace  

 
Zasady zatrudniania pracowników izb określają przepisy ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, a ponadto wskazane 
w ustawie przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych68. W sprawach, które nie zostały uregulowane we wskazanych aktach 
normatywnych, stosowane są przepisy Kodeksu pracy. 

Według stanu na koniec grudnia 2007 r. w izbach zatrudniano pracowników na 1 339 
etatach. Z ogólnej liczby pracowników, 1 140 osób (85,1%) posiadało wykształcenie 
wyższe. Z uwagi na charakter działalności regionalnych izb obrachunkowych największą 
grupę pracowników (ponad 70%) stanowili pracownicy wydziałów: kontroli gospodarki 
finansowej oraz informacji, analiz i szkoleń. 

W 2007 r. z pracy w izbach odeszło ogółem 147 pracowników (w 2006 r. – 96, 
w 2005 r. – 88, w 2004 r. – 90, w 2003 r. – 84, w 2002 r. – 116, w 2001 r. – 74, w 2000 r. 
– 134, w 1999 r. – 233, a w 1993 r. – 66). Z ogólnej liczby pracowników, którzy odeszli  
z pracy 72,1% stanowili inspektorzy wydziału kontroli oraz specjaliści wydziału informacji, 

                                                 
68 Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm. 
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analiz i szkoleń. Zwalnianie się z pracy inspektorów i specjalistów wydziałów 
merytorycznych izb jest zjawiskiem niepokojącym z tego względu, że przygotowanie 
pracowników do pełnienia funkcji kontrolnych, instruktażowych i analitycznych wymaga 
kilku lat. Wpływa to niekorzystnie na wykształcenie fachowej kadry i zmusza do ciągłego 
przyuczania nowo przyjmowanych pracowników do pełnienia obowiązków służbowych.  
 

Zatrudnienie w regionalnych izbach obrachunkowych na dzień 31 grudnia w latach 1993, 2006 i 2007 

w tym: Średnie zatrudnienie pracowników 

Lata 

Liczba 
pracowników   
w przeliczeniu 
na pełne etaty 
zatrudnionych   
w dniu 31 XII 

z 
wykształceniem 

wyższym 

(w %)
3:2 ogółem 

w tym:      
średnie 

zatrudnienie1) 

Liczba 
nieetatowych 

członków 
kolegium 

1 2 3 4 5 6 7 

1993 936 691 73,8 2) 399 10 

2006 1 338 1 130 84,4 1 353 858 24 

2007 1 339 1 140 85,1 1 334 845 25 
1) Dotyczy inspektorów wydziału kontroli gospodarki finansowej oraz specjalistów wydziału informacji analiz i szkoleń. 
2) Brak danych. 

 
Podobnie jak w latach poprzednich, głównymi przyczynami zwolnień pracowników były: 

zmiana miejsca pracy, z uwagi na korzystniejsze warunki finansowe zaproponowane przez 
inne instytucje państwowe i samorządowe, ponadto, nabycie uprawnień do emerytury lub 
renty, wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika oraz wygaśnięcie umowy o pracę na 
czas określony. Najczęściej występującą formą rozwiązania stosunku pracy z pracownikami 
były porozumienia stron, upływ czasu, na jaki zawarto umowę, wypowiedzenia stosunku 
pracy przez izbę lub pracownika. 

W 2007 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w przeliczeniu na średnie zatrudnienie 
ogółem pracowników wynosiło 3 524 zł (przy przeciętnym wynagrodzeniu krajowym 
wynoszącym 2 691 zł), natomiast średnie wynagrodzenie pracowników bez nagród, nagród 
jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosło 3 204 zł. 
 
10.2. Kwalifikacje  

 
Instrumentem zapewniającym właściwe wykonywanie ustawowych zadań izb jest rozwój 

zawodowy pracowników (w szczególności członków kolegium, inspektorów wydziałów 
kontroli oraz specjalistów wydziałów informacji, analiz i szkoleń) realizowany poprzez 
dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Stałe doskonalenie umiejętności, skuteczności  
i jakości pracy przy rozszerzanym zakresie zadań oraz częstych zmianach przepisów prawnych 
jest niezbędne do jak najlepszego wykonywania zadań.  

W 2007 r. 140 pracowników regionalnych izb obrachunkowych (10,5% ogółu 
zatrudnionych) podnosiło swoje kwalifikacje, z tego: 
– 49 pracowników na studiach licencjackich i magisterskich, 
– 31 pracowników na studiach podyplomowych, 
– 9 pracowników w ramach realizowanej aplikacji, 
– 51 pracowników korzystało z innych form dokształcania, którymi były m.in. studia 

doktoranckie, kurs rachunkowości budżetowej według najnowszych zasad, kurs 
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kancelaryjno-archiwalny, kurs z zakresu informacji niejawnych, kurs antykorupcyjny, 
kursy językowe.  
Należy podkreślić, iż w związku z niewielkimi środkami, które poszczególne izby 

przeznaczają na szkolenia, pracownicy podnoszący kwalifikacje finansują dokształcanie  
z własnych środków. W 2007 r. 39 osób, czyli 27,9% ogółu podnoszących kwalifikacje 
otrzymało dofinansowanie z budżetów izb, które dotyczyło m.in. częściowego dofinansowania 
studiów wyższych i podyplomowych oraz kursów języków obcych. Dane dotyczące 
podnoszenia kwalifikacji w latach 1999 - 2007 przez pracowników zatrudnionych w izbach 
prezentuje poniższe zestawienie. 

 
Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników zatrudnionych w izbach na dzień 31 grudnia w latach 1999 - 2007 

Poza wyżej wymienionymi formami dokształcania i doskonalenia zawodowego 
pracownicy (w szczególności członkowie kolegium, inspektorzy wydziałów kontroli oraz 
specjaliści wydziałów informacji, analiz i szkoleń) podnosili swoje kwalifikacje 
i umiejętności zawodowe w ramach szkoleń.  

W 2007 r. 2 368 pracowników regionalnych izb obrachunkowych uczestniczyło w 208 
szkoleniach organizowanych przez izby samodzielnie, jak również przez zewnętrzne firmy  
i instytucje szkoleniowe. Szczegółowe dane o szkoleniach pracowników izb prezentuje 
poniższe zestawienie.  
 

Szkolenia pracowników regionalnych izb obrachunkowych w latach 1993, 2006 i 2007 
Szkolenia zorganizowane przez RIO 

Ogółem 
samodzielnie z innymi podmiotami 

Szkolenia zorganizowane 
przez inne podmioty 

Lata 
liczba 

szkoleń 
liczba 

uczestników 
liczba 

szkoleń 
liczba 

uczestników
liczba 

szkoleń 
liczba 

uczestników 
liczba 

szkoleń 
liczba 

uczestników
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1993 128 2 109 45 1 382 83 727 1) 1)

2006 192 1 956 85 1 540 7 113 100 303 

2007 208 2 368 50 1 795 15 315 143 258 
1) Brak danych. 

 
Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia dotyczące m.in.: 

– wzmacniania działań antykorupcyjnych, 

w tym: 

Lata 

Liczba 
pracowników 
w przeliczeniu 
na pełne etaty 
zatrudnionych 
w dniu 31 XII 

Ogółem 
podnoszący 
kwalifikacje 

studia 
licencjackie 

i magisterskie

studia 
podyplomowe aplikacje inne 

1999 1 301 126 39 17 3 67 
2000 1 346 147 79 17 10 41 
2001 1 363 155 90 21 9 35 
2002 1 344 194 91 29 8 66 
2003 1 355 226 88 53 5 80 
2004 1 348 140 71 35 4 22 
2005 1 351 131 59 30 7 35 
2006 1 338 114 40 23 4 47 
2007 1 339 140 49 31 9 51 
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– ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i prawa pracy, 
– budżetu zadaniowego, 
– gospodarki finansowej i ewidencji księgowej, 
– kontroli nowych form finansowania i zlecania zadań publicznych – VI Kongres EURORAI, 
– nadzoru, kontroli i audytu w miastach, 
– kompetencji wojewody i regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru nad 

jst, 
– udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy, 
– poprawności (formalnej i merytorycznej) wniosków o ukaranie i odwołań, składanych 

przez rzeczników dyscypliny finansów publicznych, 
– rachunkowości (budżetowej i finansowej), 
– zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu oraz sposobu ich rozliczania, 
– stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
– postępowania administracyjnego, orzecznictwa sądów administracyjnych i orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego, 
– modułu planistycznego „BeSTi@”, 
– zmian w systemie finansów publicznych. 

Wykłady w ramach szkoleń prowadzone były przez pracowników izb, przedstawicieli 
Centrum Wspierania Administracji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Ministerstwa Finansów, prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, naukowców 
z wyższych uczelni krajowych i zagranicznych, sędziów Wojewódzkich Sądów 
Administracyjnych, członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Głównego 
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, izb skarbowych i Najwyższej Izby Kontroli 
oraz pracowników firm komputerowych i doradczo-konsultacyjnych.  

Ponadto, w 2007 r. 921 pracowników regionalnych izb obrachunkowych uczestniczyło 
w szkoleniach organizowanych dla przedstawicieli i pracowników jst. 
 
 
11. Rozwój infrastruktury informatycznej 
 

W 2007 r. regionalne izby obrachunkowe kontynuowały wspólnie kilka rozpoczętych 
w latach minionych projektów w zakresie infrastruktury informatycznej (IT). Najważniejsze 
z nich to: 
– zintegrowany system zarządzania finansami jst LGBMS „BeSTi@”, 
– poczta internetowa dla jst. 

Działalność izb w zakresie IT koordynował Zespół ds. Rozwoju Technologii 
Informatycznych, składający się z podzespołów ds.:  
– sprawozdawczości elektronicznej,  
– rozwoju własnych systemów technologii informatycznych, 
– infrastruktury IT,  
– mediów elektronicznych, 
– statystycznych metod analizy danych, 
– pomocy technicznej dla administratorów i użytkowników. 

W 2007 r. odbyły się 2 robocze spotkania Zespołu, na których omawiano w szczególności: 
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1. Kierunki rozwoju systemu „BeSTi@” w jst i regionalnych izbach obrachunkowych 
z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń i sposobów ich minimalizacji. 

2. Sprawy związane z rozpoczęciem przez Ministerstwo Finansów nowego projektu 
dotyczącego sprawozdawczości jednostek organizacyjnych uzupełniającego funkcjonalność 
systemu „BeSTi@”. 

3. Obowiązki dla izb wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne oraz z rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności 
wdrożenie w izbach systemu elektronicznego obiegu dokumentów. 

4. Zarządzanie treścią portalu internetowego regionalnych izb obrachunkowych 
(www.rio.gov.pl). 
W ramach współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Wykonawcą nowego systemu 

przedstawiciele Zespołu ds. Rozwoju Technologii Informatycznych kontynuowali prace Zespołu 
Merytorycznego przy Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa 
Finansów, który jest odpowiedzialny za następujące obszary działania systemu „BeSTi@”: 
– monitoring funkcjonalności,  
– aktualizacja słowników systemowych, w tym reguł kontrolnych, 
– wypracowywanie rozwiązań w zakresie obsługi i administracji Systemem, w tym 

analizy sytuacji finansowej jst,  
– weryfikacja zgodności Systemu z obowiązującymi przepisami i dostosowywanie do tych 

przepisów, 
– konsultacje w zakresie nowych rozwiązań systemowych i zmian przepisów związanych 

z finansami jst. 
 
Infrastruktura internetowa  

 
Serwer internetowy izb 
 

Regionalne izby obrachunkowe na mocy podpisanego w 2001 r. porozumienia, 
utrzymywały wspólny serwer internetowy. Świadczone były na nim m.in. usługi WWW, 
poczty elektronicznej, baz danych i transferu plików FTP. 

Pod adresem www.rio.gov.pl prowadzony był w dotychczasowym kształcie serwis 
internetowy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO), na którym 
zamieszczane były pisma i interpretacje oraz informacje o nowych aktach prawnych, 
o postępach prac nad rozwojem systemu zarządzania finansami jst „BeSTi@”. 

W 2007 r. forum internetowe izb, służące jako platforma wymiany poglądów, udzielania 
wskazówek w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości cieszyło się rosnącą 
popularnością. Przydatność forum dla użytkowników została potwierdzona zwłaszcza 
działem „BeSTi@”, w którym użytkownicy mogli znaleźć wiele informacji o wdrażaniu 
nowego systemu sprawozdawczości elektronicznej. 
 
Poczta internetowa regionalnych izb obrachunkowych 
 

Wydajny serwer pocztowy, zabezpieczony skanerem antywirusowym oraz filtrami 
chroniącymi użytkowników przed niechcianą pocztą pozwoliły na szybką i sprawną 
komunikację między izbami i jst. Zwłaszcza ulepszona konfiguracja filtrów anty-spam 
pozwoliła na znaczne ograniczenie otrzymywania niechcianej poczty. 
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Wszystkie izby posiadają zestaw spójnych pod względem adresów kont głównych oraz 
wydziałowych. 

Dużym ułatwieniem w komunikacji oraz zabezpieczeniem przed niechcianą pocztą 
okazały się wdrożone grupy mailingowe zarządzane na poziomie serwera. Wdrożenie grup 
mailingowych pozwalało Izbom na sprawne i szybkie rozsyłanie komunikatów 
zawierających interpretacje przepisów, pism resortowych oraz informacji o najnowszych 
wersjach oprogramowania, czy też prowadzonych przez izby ankietach. Uzyskane 
informacje publikowane były niezależnie na stronach WWW izb. 
 
Poczta internetowa dla jst 
 

Izby i jst w 2007 r., w zdecydowanej większości przypadków, do wymiany korespondencji 
używały kont poczty elektronicznej udostępnionych im nieodpłatnie na serwerze regionalnych 
izb obrachunkowych, korzystając z zapewnionej tam ochrony antywirusowej oraz 
antyspamowej. Ujednolicone adresy pozwalają na sprawny przepływ informacji.  
 
 
12. Działalność Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 
 

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) powstała na mocy art. 25 a 
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (wprowadzonego nowelizacją z dnia 
20 sierpnia 1997 r.). Rozpoczęła działalność w styczniu 1998 r. Do zadań KR RIO należy: 
− reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa, 
− przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów wniosków dotyczących zmian w przepisach 

prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową, 
− przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu 

budżetu państwa w części obejmującej izby, 
− upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb, 
− uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb, 
− koordynowanie planów i programów kontroli, 
− przedkładanie Sejmowi i Senatowi, corocznie w terminie do 30 czerwca, sprawozdań 

z działalności izb i wykonania budżetu przez jst. 
W skład Krajowej Rady wchodzą prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz po 

jednym reprezentancie kolegium każdej izby, łącznie 32 osoby. 
Swoje ustawowe zadania Krajowa Rada realizuje w oparciu o regulamin zatwierdzony 

przez Prezesa Rady Ministrów. Zadania określone w art. 25 a ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych Krajowa Rada realizuje na swoich posiedzeniach plenarnych, poprzez 
działalność przewidzianych w regulaminie komisji oraz poprzez działania przewodniczącego 
Rady i jego zastępców. Przewodniczący, wybierany spośród jej członków na dwuletnie 
kadencje, kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. Jego dwaj zastępcy wybierani 
są według tych samych zasad. 

W Krajowej Radzie funkcjonuje pięć stałych Komisji: 
− Legislacji i Orzecznictwa, 
− Koordynacji Kontroli, 
− Analiz Budżetowych, 
− do Spraw Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych, 
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− Szkoleń, Informacji i Promocji. 
W roku 2007 odbyły się cztery posiedzenia plenarne KR RIO. 
Podczas obrad podejmowano tematy dotyczące m.in. nowelizacji ustawy o finansach 

publicznych w zakresie dotyczącym funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych oraz 
audytu finansowego w jst. Dokonano analizy sytuacji finansowej samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej w aspekcie poziomu ich zadłużenia. Podjęto uchwałę w sprawie 
realizacji tematów kontroli koordynowanych przez izby w 2007 r., a mianowicie: 
− Gospodarka finansowa instytucji kultury; 
− Prawidłowość udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji 

na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, 
oraz ustalono tematy kontroli koordynowanych na 2008 r.: 
− Gospodarka finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których organami założycielskimi są jst; 
− Realizacja przez gminy dochodów z mienia. 

Krajowa Rada przyjęła, jak co roku, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb 
obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2006 roku, 
przedkładane Sejmowi i Senatowi RP oraz uchwałę dotyczącą przyjęcia wniosków do 
projektu budżetu państwa na 2008 rok w części 80, obejmującej regionalne izby 
obrachunkowe. Członkowie Krajowej Rady przyjęli „Stanowisko w sprawie projektowanej 
likwidacji szkoleniowej i zmiany charakteru funkcji instruktażowej regionalnych izb 
obrachunkowych”.  

Ostanie posiedzenie Krajowej Rady w 2007 r. odbyło się w przeddzień ogólnokrajowej 
konferencji z okazji 15-lecia powstania regionalnych izb obrachunkowych. 

W 2007 r. odbywały się także posiedzenia stałych komisji Rady oraz okresowe spotkania 
naczelników wydziałów kontroli oraz wydziałów informacji, analiz i szkoleń koordynowane 
przez właściwe komisje Krajowej Rady. Komisja Szkoleń, Informacji i Promocji 
organizowała seminaria dla członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, a także 
kierowników biur i głównych księgowych. Komisja Legislacji i Orzecznictwa wspólnie 
z Komisją Koordynacji Kontroli wniosły pod obrady KR RIO zagadnienia dotyczące: 
problemu standaryzacji usług i realizowania działań przez jst – stanowisko KR RIO 
przekazano do Ministerstwa Finansów, wykorzystania postanowień art. 10 a ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych do rozszerzenia zakresu informacji przedstawianych jst. 
Wnioskowano o uznanie izb za organ audytu zewnętrznego wobec samorządu i wykorzystanie 
kontroli kompleksowych dla przejścia do sprawozdań audytorskich oraz objecie aplikacją 
kontrolerską inspektorów izb. Przewodniczący Komisji Legislacji i Orzecznictwa wystąpił 
do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP o zajęcie 
stanowiska w sprawie interpretacji art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Skierował pismo do sekretarza stanu MSWiA w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 
umieszczania na stronach BIP wystąpień pokontrolnych, co jest konsekwencją praktyk 
postępowania państwowych organów kontroli przy stosowaniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o dostępie do informacji publicznej oraz gwarancjami wynikającymi z art. 61 Konstytucji 
RP. Komisja Koordynacji Kontroli Krajowej Rady organizowała spotkania naczelników 
wydziałów kontroli gospodarki finansowej, na których omawiane były zagadnienia związane 
z udoskonaleniem metod kontroli oraz standaryzacji audytu. Zasadniczym zadaniem Komisji 
był nadzór nad wdrażaniem kontroli koordynowanych. Dotyczyło to kontroli gospodarki 
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finansowej samorządowych instytucji kultury (raport zostanie opublikowany w tym roku) 
oraz kontroli przeprowadzonej wspólnie z Najwyższą Izbą Kontroli w zakresie dotacji 
jednostek spoza sektorów finansów publicznych, z czego został wydany raport „Informacja 
o wynikach kontroli prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu 
terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych”. Został także opublikowany raport z kontroli koordynowanej pt.: „Informacja 
o wynikach kontroli gospodarki finansowej związków międzygminnych”. Komisja Analiz 
Budżetowych zajmowała się koordynacją prac związanych z przygotowaniem corocznego 
sprawozdania dla Sejmu i Senatu z działalności regionalnych izb obrachunkowych 
i wykonania budżetu przez jst, analizą finansów jst o zasięgu ogólnokrajowym współpracując 
ściśle z poszczególnymi wydziałami informacji, analiz i szkoleń, a także wspólnie 
z przedstawicielami Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów 
weryfikowała zastosowanie paragrafów klasyfikacji budżetowej w sprawozdaniach Rb-30 
i Rb-31. Komisja do Spraw Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych skupiła się przede 
wszystkim na przygotowaniu informacji o projektach budżetów izb i ich realizacji przez 
poszczególne izby, a także przygotowaniu wniosków Krajowej Rady do projektu budżetu 
państwa w części 80 – regionalne izby obrachunkowe.  

KR RIO była współorganizatorem konferencji „W trosce o wspólne dobro – nadzór, 
kontrola i audyt w dużych miastach”, której celem było funkcjonowanie systemu nadzoru, 
kontroli i audytu w jst w aspekcie wydatkowania środków funduszy unijnych. 

Podsumowaniem dotychczasowej działalności regionalnych izb obrachunkowych 
w zakresie prowadzenia nadzoru i kontroli oraz realizacji funkcji informacyjno-szkoleniowej 
w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, a także przedstawienie relacji między teorią 
a praktyką w tym zakresie, było zorganizowanie wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu, konferencji na temat: „15 lat funkcjonowania regionalnych izb 
obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek 
samorządu terytorialnego”, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Referaty 
i wystąpienia uczestników konferencji zajmujących się samorządem terytorialnym naukowo 
i praktycznie zostały zawarte w wydanej na tę okoliczność publikacji książkowej pt.: „15 lat 
funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych”. 

Krajowa Rada w roku 2007 zaopiniowała i wniosła szereg uwag m.in. do następujących 
aktów normatywnych: 
− projektu ustawy o finansach publicznych, 
− projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz 

o zmianie innych ustaw, 
− projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, 
− projektu ustawy metropolitarnej,  
− nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
− projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 
− projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, stanowiących pomoc na restrukturyzację 
dla przedsiębiorców, 

− projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
wydatków strukturalnych, 

− projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie 
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szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

− projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 
Wnioski i propozycje de lege ferenda członków Krajowej Rady zostaną przygotowane 

w odrębnej publikacji, która zostanie wydana w bieżącym roku. 
Przedstawiciele Krajowej Rady uczestniczyli w posiedzeniach sejmowych Komisji do 

Spraw Kontroli Państwowej, Komisji Finansów Publicznych, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Na spotkaniu senackiej Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej z gruzińską grupą parlamentarno-rządową 
przewodniczący Krajowej Rady przedstawił główne założenia funkcjonowania regionalnych 
izb obrachunkowych w Polsce.  

Krajowa Rada od początku swej działalności ściśle współpracuje z Ministerstwem 
Finansów, w tym z Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego w zakresie 
sprawozdawczości budżetowej i bieżących spraw związanych z ustawą o finansach 
publicznych, a także z Departamentem Podatków i Opłat Lokalnych. Realizuje zadania 
wynikające z ustawowych obowiązków w zakresie przekazywania i weryfikacji danych 
sprawozdawczych z jst do Ministerstwa Finansów. Współpracuje z Ministerstwem Finansów 
w zakresie przekazywania danych planistycznych z projektów uchwał budżetowych 
systemem BeSTi@ w celu przygotowania informacji dotyczącej analizy sytuacji finansowej 
jst przekazywanej corocznie przez Ministerstwo Finansów do Eurostatu. 

Przedstawiciele Krajowej Rady uczestniczyli w realizacji zadań wynikających 
z wcześniej podpisanego porozumienia z Ministerstwem Finansów w sprawie współpracy 
dotyczącej wdrożenia i eksploatacji informatycznego systemu zarządzania budżetami jst, 
które zobowiązuje regionalne izby obrachunkowe do kontynuacji współpracy i aktywnego 
udziału w pracach informatycznego kolejnego projektu „System zarządzania budżetami 
jednostek samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych – SJO 
BeSTi@, w tym przy opracowywaniu struktury organizacyjnej dla informatycznego projektu 
realizowanego w ramach Kontraktu 2 projektu Transition Facility. Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Zarządzeniem Nr 3 utworzył Zespół do Spraw Uregulowania 
Funkcjonowania Obszarów Metropolitarnych, w skład którego weszli przedstawiciele Krajowej 
Rady. Przewodniczący Rady uczestniczył w pracach Międzyresortowego Zespołu do Spraw 
Samorządu Terytorialnego powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
jako organu pomocniczego Rady Ministrów w zakresie funkcjonowania samorządu 
terytorialnego.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, KR RIO współpracowała z Najwyższą Izbą Kontroli, 
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Głównym Urzędem Statystycznym. 

Izby i Krajowa Rada ściśle współpracują z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, bowiem minister właściwy ds. administracji sprawuje nadzór nad 
działalnością izb. 

W 2007 r. kontynuowana była współpraca międzynarodowa KR RIO i poszczególnych 
izb, zarówno z Europejską Organizacją Zrzeszającą Regionalne Instytucje Audytu 
Zewnętrznego Środków Publicznych (EURORAI), jak i trybunałami obrachunkowymi 
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z Niemiec. W VI Kongresie EURORAI w Crans-Montana uczestniczyli przedstawiciele 
regionalnych izb obrachunkowych w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, 
Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze. KR RIO reprezentował prezes RIO w Bydgoszczy 
Tadeusz Dobek, który wygłosił referat na temat kontroli nowych form zlecania 
i finansowania zadań publicznych prezentujący doświadczenia regionalnych izb 
obrachunkowych w tym zakresie. Podczas obrad Kongresu do grona członków 
stowarzyszonych EURORAI przyjęto RIO we Wrocławiu. 

Kontynuowana była również współpraca regionalnych izb obrachunkowych 
z trybunałami obrachunkowymi z Niemiec. W obchodach 300-lecia założenia kontroli 
w Saksonii uczestniczyli prezesi regionalnych izb obrachunkowych w Katowicach, 
Krakowie, Poznaniu i Zielonej Górze. 

Ponadto, RIO w Katowicach na podstawie porozumienia z Trybunałem Obrachunkowym 
w Sachsen-Anhalt w Saksonii realizuje program współpracy, który obejmuje wymianę 
doświadczeń w zakresie kontroli finansowej, w tym wspomaganie rozwoju zawodowego 
pracowników izby i trybunału, a RIO w Opolu kontynuuje program współpracy 
z Trybunałem Obrachunkowym Nadrenii-Pallatynatu w Speyer, w ramach którego 
organizowane są m.in. seminaria dla pracowników Izby i Trybunału. 

W roku 2007 koszty działalności KR RIO wyniosły 49.000 zł. W kwocie tej, wzorem lat 
ubiegłych, największą pozycję stanowiły wydatki na sporządzenie Sprawozdania ... dla 
Sejmu i Senatu. 

Skład Krajowej Rady w 2007 r. przedstawiał się następująco: (prezesi i członkowie 
kolegium poszczególnych izb): Stanisław Srocki i Wanda Orłowska (RIO Białystok), 
Tadeusz Dobek i Maria Świątkowska (RIO Bydgoszcz), Henryk Ledóchowski i Alina 
Kowalewska-Wołowska (RIO Gdańsk), Mariusz Siwoń i Mirosław Cer (RIO Katowice), 
Henryk Rzepa i Wojciech Czerw (RIO Kielce), Janusz Kot i Bożena Jakubowska (RIO 
Kraków), Marek Poniatowski i Alina Smagała (RIO Lublin), Ryszard Krawczyk 
i Paweł Jaśkiewicz (RIO Łódź), Iwona Bendorf-Bundorf i Bogumił Pliszka (RIO Olsztyn), 
Janusz Gałkiewicz i Franciszek Firmuga (RIO Opole), Mieczysław Klupczyński i Ryszard 
Auksztulewicz (RIO Poznań), Zbigniew Wójcik i Anna Trałka (RIO Rzeszów), Józef 
Chodarcewicz i Mikołaj Kilanowski (RIO Szczecin), Jerzy Urbaniak i Witold Kaczkowski 
(RIO Warszawa), Bogdan Cybulski i Krystyna Sawicka (RIO Wrocław) oraz Andrzej 
Skibiński i Ryszard Zajączkowski (RIO Zielona Góra). 

Sekretariat KR RIO działa przy przewodniczącym, którym był w 2007 r. Stanisław 
Srocki, prezes RIO w Białymstoku, (ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok, bialystok@rio.gov.pl). 
Zastępcami przewodniczącego byli: Jerzy Urbaniak, prezes RIO w Warszawie, 
(ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa), Mieczysław Klupczyński, prezes RIO w Poznaniu, 
(ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, poznan@rio.gov.pl). 

Odpowiedzialnym za przygotowanie Sprawozdania dla Sejmu i Senatu, z ramienia 
KR RIO, jest przewodniczący Komisji Analiz Budżetowych, Tadeusz Dobek, prezes RIO 
w Bydgoszczy (ul. Świętej Trójcy 35, 85-224 Bydgoszcz, bydgoszcz@rio.gov.pl). 
 



       przez regionalne izby obrachunkowe w 2007 r.

nieważne
w części

nieważne
w całości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  budżetu 2 949  3 018  -  2 552  466  191  254  17  15  2  
2  zmian budżetu 76 201  80 660  51 772  79 237  1 423  661  515  128  90  38  
3  procedury uchwalania budżetu 1 287  830  38  721  109  33  12  64  42  22  
4  układu wykonawczego budżetu 12 574  13 326  13 303  13 189  137  73  44  12  4  8  

5
 emitowania obligacji oraz określania
 zasad ich zbywania, nabywania
 i wykupu przez organ wykonawczy

209  171  7  163  8  2  3  3  3  

6

 zobowiązań w zakresie 
 podejmowania inwestycji
 i remontów o wartości 
 przekraczającej granicę
 ustalaną corocznie przez organ
 stanowiący

1 597  1 568  16  1 515  53  4  29  20  3  17  

7  zaciągania długoterminowych
 pożyczek i kredytów 7 081  5 510  162  5 358  152  43  40  68  6  62  

8  udzielania pożyczek 2) 168  44  164  4  4  4  
9  udzielania poręczeń 401  645  125  595  50  6  17  27  27  

10  zaciągania krótkoterminowych
 pożyczek i kredytów

2) 266  61  252  14  1  3  9  9  

11

 określenia zakresu i zasad 
 przyznawania dotacji oraz stawek
 udzielanych dotacji  dla jednostek
 organizacyjnych jst

667  786  38  705  81  8  27  46  24  22  

12
 zasad przyznawania dotacji dla   
 podmiotów niezaliczonych do
 sektora finansów publicznych

1 048  1 391  144  1 269  122  10  15  97  47  50  

13  podatków i opłat lokalnych 8 789  14 446  561  13 517  929  144  195  584  406  178  
14  absolutorium 2 866  2 942  -  2 927  15  4  3  8  8  
14  pozostałe uchwały i zarządzenia 12 307  13 261  2 861  12 917  344  85  79  177  32  145  

127 976  138 988  69 132  135 081  3 907 1) 1 265  1 236  1 264  669  595  
1) w tym: 96 uchwał/zarządzeń z naruszeniem prawa dotyczących 2006 r., a zbadanych w 2007 r.; 45 uchwał/zarządzeń z naruszeniem prawa bez stwierdzenia nieważności;

                 1 uchwała z naruszeniem prawa (umorzenie postępowania w 2008r.)
2)  liczba zbadanych uchwał/zarządzeń w 2006r. ujmowana była w kategorii "Pozostałe uchwały i zarządzenia"

wszczęte
postępowania

umorzono
nieważne

Lp. Uchwały i zarządzenia w zakresie
spraw finansowych dotyczące:

Liczba zbadanych uchwał i zarządzeń Wyniki badania nadzorczego

Ogółem
w 2006 r.
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Tabela 1. Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych zbadanych

Ogółem
w 2007 r.

bez
naruszenia

prawa

z
naruszeniem

prawa

z tego:w tym: 
uchwał

i zarządzeń 
organów 

wykonawczych 

z tego:

Ogółem

z nieistotnym
naruszeniem

prawa
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Tabela 2. Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego
                i związków komunalnych w 2007 r.

nieważne
w części

%
13:2

nieważne 
w całości

%
15:2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1993 14 105  10 317  73,1  3 788  26,9  3 070  21,8  575  4,1  126  0,9  1)  x  1)  x  

2006 127 976  124 038  96,9  3 938  3,1  1 293  1,0  1 201  0,9  1 326  1,0  610  0,5  716  0,6  

2007 138 988  135 081  97,2  3 907 2) 2,8  1 265  0,9  1 236  0,9  1 264  0,9  669  0,5  595  0,4  

  z tego:

  - gminy 107 457  104 088  96,9  3 369  3,1  1 062  1,0  1 076  1,0  1 114  1,0  614  0,6  500  0,5  

  - powiaty 16 636  16 277  97,8  359  2,2  152  0,9  93  0,6  96  0,6  30  0,2  66  0,4  

  - miasta na prawach powiatu 11 334  11 236  99,1  98  0,9  18  0,2  40  0,4  40  0,4  21  0,2  19  0,2  

  - województwa samorządowe 2 292  2 273  99,2  19  0,8  7  0,3  8  0,3  4  0,2  2  0,1  2  0,1  

  - związki międzygminne 1 258  1 196  95,1  62  4,9  26  2,1  19  1,5  10  0,8  2  0,2  8  0,6  

  - związek powiatów 11  11  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  

1)  brak danych
2) w tym: 96 uchwał/zarządzeń z naruszeniem prawa dotyczących 2006 r., a zbadanych w 2007 r.; 45 uchwał/zarządzeń z naruszeniem prawa bez stwierdzenia nieważności;
               1 uchwała z naruszeniem prawa (umorzenie postępowania w 2008r.)

Tabela 3. Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 
                i związków komunalnych w 2007 r.

nieważne
w części

%
13:2

nieważne 
w całości

%
15:2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1993 2 550  1 007  39,5  1 543  60,5  1 162  45,6  367  14,4  10  0,4  1)  x  1)  x  

2006 2 949  2 545  86,3  404  13,7  192  6,5  182  6,2  26  0,9  24  0,8  2  0,1  

2007 3 018  2 552  84,6  466 2) 15,4  191  6,3  254  8,4  17  0,6  15  0,5  2  0,1  

  z tego:

  - gminy 2 436  2 039  83,7  397  16,3  168  6,9  215  8,8  12  0,5  11  0,5  1  0,0  

  - powiaty 320  280  87,5  40  12,5  15  4,7  23  7,2  2  0,6  1  0,3  1  0,3  

  - miasta na prawach powiatu 64  57  89,1  7  10,9  2  3,1  5  7,8  -  x  -  x  -  x  

  - województwa samorządowe 16  14  87,5  2  12,5  -  x  1  6,3  1  6,3  1  6,3  -  x  

  - związki międzygminne 182  162  89,0  20  11,0  6  3,3  10  5,5  2  1,1  2  1,1  -  x  

  - związek powiatów -  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  

1)  brak danych
2)  w tym: 4 uchwały z naruszeniem prawa bez stwierdzenia nieważności

Tabela 4. Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego
                i związków komunalnych w 2007 r.

nieważne
w części

%
13:2

nieważne 
w całości

%
15:2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1993 11 363  9 196  80,9  2 167  19,1  1 902  16,7  158  1,4  100  0,9  1)  x  1)  x  

2006 76 201  74 640  98,0  1 561  2,0  690  0,9  598  0,8  177  0,2  121  0,2  56  0,1  

2007 80 660  79 237  98,2  1 423 2) 1,8  661  0,8  515  0,6  128  0,2  90  0,1  38  0,0  

  z tego:

  - gminy 64 006  62 820  98,1  1 186  1,9  546  0,9  447  0,7  96  0,1  76  0,1  20  0,0  

  - powiaty 10 318  10 142  98,3  176  1,7  93  0,9  45  0,4  20  0,2  9  0,1  11  0,1  

  - miasta na prawach powiatu 4 405  4 369  99,2  36  0,8  11  0,2  15  0,3  10  0,2  5  0,1  5  0,1  

  - województwa samorządowe 1 360  1 355  99,6  5  0,4  1  0,1  4  0,3  -  x  -  x  -  x  

  - związki międzygminne 563  543  96,4  20  3,6  10  1,8  4  0,7  2  0,4  -  2  0,4  

  - związek powiatów 8  8  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  

1)  brak danych
2) w tym: 92 uchwały/zarządzenia z naruszeniem prawa dotyczących 2006 r., a zbadanych w 2007 r.; 27 uchwał/zarządzeń z naruszeniem prawa bez stwierdzenia nieważności

%
11:2

z tego:
%
7:2

wszczęte
postępowania

umorzono

%
9:2

nieważne

z tego:

LATA
Liczba

zbadanych
uchwał

z tego:

bez
naruszenia

prawa

%
3:2

z
naruszeniem

prawa

%
5:2

w tym:

z nieistotnym
naruszeniem

prawa

wszczęte
postępowania

umorzono

%
9:2

nieważne %
11:2

LATA

Liczba
zbadanych

uchwał 
i zarządzeń

z tego:

bez
naruszenia

prawa

%
3:2

z
naruszeniem

prawa

%
5:2

w tym:

z nieistotnym
naruszeniem

prawa

%
7:2

LATA

Liczba
zbadanych

uchwał 
i zarządzeń

z tego:

bez
naruszenia

prawa

%
3:2

z
naruszeniem

prawa

%
5:2

w tym:

z nieistotnym
naruszeniem

prawa

%
11:2

z tego:
%
7:2

wszczęte
postępowania

umorzono

%
9:2

nieważne



Tabela 5. Wyniki badania nadzorczego uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych w sprawie absolutorium w 2007 r.

nieważne
w części

%
13:2

nieważne 
w całości

%
15:2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 1993    - ogółem, z tego:1) 60  33  55,0  27  45,0  1  1,7  5  8,3  15  25,0  2)  x  2)  x  
             - udzielenie -  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  2)  x  2)  x  
             - nieudzielenie 60  33  55,0  27  45,0  1  1,7  5  8,3  15  25,0  2)  x  2)  x  
 2006    - ogółem, z tego: 2 866  2 802  97,8  64  2,2  22  0,8  9  0,3  32  1,1  1  0,0  31  1,1  
             - udzielenie 2 818  2 777  98,5  41  1,5  21  0,7  9  0,3  11  0,4  1  0,0  10  0,4  
             - nieudzielenie 48  25  52,1  23  47,9  1  2,1  -  x  21  43,8  -  x  21  43,8  
 2007   - ogółem, z tego: 2 942  2 927  99,5  15  0,5  4  0,1  3  0,1  8  0,3  -  x  8  0,3  
             - udzielenie 2 923  2 913  99,7  10  0,3  4  0,1  3  0,1  3  0,1  -  x  3  0,1  
             - nieudzielenie 19  14  73,7  5  26,3  -  x  -  x  5  26,3  -  x  5  26,3  
  z tego:
  - gminy
             - ogółem, z tego: 2 388  2 377  99,5  11  0,5  3  0,1  1  0,0  7  0,3  -  x  7  0,3  
             - udzielenie 2 374  2 368  99,7  6  0,3  3  0,1  1  0,0  2  0,1  -  x  2  0,1  
             - nieudzielenie 14  9  64,3  5  35,7  -  x  -  x  5  35,7  -  x  5  35,7  
  - powiaty
            - ogółem, z tego: 313  313  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  
            - udzielenie 312  312  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  
            - nieudzielenie 1  1  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  
  - miasta na prawach powiatu
            - ogółem, z tego: 63  63  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  
            - udzielenie 60  60  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  
            - nieudzielenie 3  3  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  
  - województwa samorządowe
            - ogółem, z tego: 15  15  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  
            - udzielenie 15  15  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  
            - nieudzielenie -  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  
  - związki międzygminne
            - ogółem, z tego: 162  158  97,5  4  2,5  1  0,6  2  1,2  1  0,6  -  x  1  0,6  
            - udzielenie 161  157  97,5  4  2,5  1  0,6  2  1,2  1  0,6  -  x  1  0,6  
            - nieudzielenie 1  1  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  
  - związek powiatów
            - ogółem, z tego: 1  1  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  
            - udzielenie 1  1  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  
            - nieudzielenie -  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  

1)  dotyczy również sejmików samorządowych
2)  brak danych

%
11:2

z tego:
%
7:2

wszczęte
postępowania

umorzono

%
9:2
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LATA
Liczba

zbadanych
uchwał

z tego:

bez
naruszenia

prawa

%
3:2

z
naruszeniem

prawa

 %
5:2

w tym:

z nieistotnym
naruszeniem

prawa



                 uchwał budżetowych, zmieniających budżet i w sprawie absolutorium w 2007 r.

nieważne
w części

%
13:2

nieważne 
w całości

%
15:2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1993 132  81  61,4  51  38,6  5  3,8  45  34,1  1  0,8  1)  x  1)  x  
2006 45 960  44 051  95,8  1 909  4,2  389  0,8  412  0,9  1 091  2,4  464  1,0  627  1,4  
2007 52 368  50 365  96,2  2 003 2) 3,8  409  0,8  464  0,9  1 111  2,1  564  1,1  547  1,0  

  z tego:
  - gminy 38 628  36 852  95,4  1 776  4,6  345  0,9  413  1,1  1 000  2,6  527  1,4  472  1,2  
  - powiaty 5 685  5 542  97,5  143  2,5  44  0,8  25  0,4  74  1,3  20  0,4  54  0,9  
  - miasta na prawach powiatu 6 802  6 747  99,2  55  0,8  5  0,1  20  0,3  30  0,4  16  0,2  14  0,2  
  - województwa samorządowe 901  889  98,7  12  1,3  6  0,7  3  0,3  3  0,3  1  0,1  2  0,2  
  - związki międzygminne 351  333  94,9  18  5,1  9  2,6  3  0,9  5  1,4  -  x  5  1,4  
  - związek powiatów 2  2  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  

1)  brak danych
2) w tym: 4 uchwały/zarządzenia z naruszeniem prawa dotyczące 2006 r., a zbadane w 2007 r.; 14 uchwał/zarządzeń z naruszeniem prawa bez stwierdzenia nieważności;
              1 uchwała z naruszeniem prawa (umorzenie postępowania w 2008r.)

Tabela dotyczy uchwał/zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie:
- procedury uchwalania budżetu,
- układu wykonawczego budżetu,
- emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez organ wykonawczy,
- zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
- zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów,
- zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez organ stanowiący,
- udzielania pożyczek,
- udzielania poręczeń,
- określenia zakresu i zasad przyznawania dotacji oraz stawek udzielanych dotacji dla jednostek organizacyjnych j.s.t.,
- zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- podatków i opłat lokalnych,
- inne, w sprawie :
     ~ planu przychodów i wydatków funduszy celowych      ~ udzielenia pomocy finansowej / materialnej
     ~ harmonogramu realizacji dochodów i wydatków      ~ przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze i za rok
     ~ wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego      ~ zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za I półrocze
     ~ blokowania planowanych wydatków budżetowych      ~ umorzeń pożyczek
     ~ wyboru banku do obsługi bankowej j.s.t.      ~ określenia wysokości sumy, do której organ wykonawczy może samodzielnie zaciągać zobowiązania
     ~ upoważnienia organu wykonawczego do lokowania wolnych środków budżetowych      ~ zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
        na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu         przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
     ~ wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych      ~ zabezpieczenia środków finansowych w budżecie
     ~ wieloletnich programów inwestycyjnych      ~ zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
     ~ utworzenia / zmiany / likwidacji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych      ~ założenia do projektu budżetu

nieważne
%

11:2
%
7:2

bez
naruszenia

prawa

%
3:2

z
naruszeniem

prawa

%
5:2

z tego:

106Tabela 6.  Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych, z wyjątkiem 

LATA

Liczba
zbadanych

uchwał 
i zarządzeń

wszczęte
postępowania

umorzono

%
9:2

w tym:

z tego:z nieistotnym
naruszeniem

prawa



107

2006 2007

1 3 4

I. 127 976  138 988  

1 326  1 264  

1 293  1 265  

II. 77  35  

63  25  

70  20  

17  1  

 -  7  

43  12  

14  1  

 -  4  

14  3  

1   -  

 -  1  

 -  1  

 -   -  

 -  1  

        - inne rozstrzygnięcia (odrzucenie skargi) 13  4  

2   -  
  -  1  

10  9  

14  10  

9  10  

4   -  

 -  6  

2  1  

2   -  

 -   -  

7   -  

2   -  

 -   -  

 -  3  

 -   -  
 -  2  

         - inne rozstrzygnięcia (odrzucenie skargi)  -  6  
 -   -  
 -  4  
9  6  

          - uznane za nieważne

          - stwierdzono nieistotne naruszenie prawa

Tabela 7.  Skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w 2007 r.

2

Liczba  uchwał zbadanych przez regionalne izby obrachunkowe, w tym:

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
LATA

Liczba skarg skierowanych do WSA

                                                                           2006 r.

    a) liczba wydanych przez WSA orzeczeń:  

 1. Liczba skarg na uchwały kolegiów izb skierowane do WSA przez jednostki samorządu             
    terytorialnego

                                 w tym dotyczących skarg z: 2005 r.

          -  oddalających skargi jednostek samorządu terytorialnego,

                                 w tym dotyczących skarg z: 2005 r.

                                                                           2006 r.

         -  stwierdzających nieważność uchwały organu jednostek samorządu terytorialnego

                                                                           2006 r.

                                 w tym dotyczących skarg z: 2005 r.

    b) liczba spraw nie rozpatrzonych przez WSA do 31 grudnia

        - umarzających postępowanie

                                                                           2006 r.

                                                                           2006 r.

                                                                           2006 r.
                                 w tym dotyczących skarg z: 2005 r.

                                                                           2006 r.

                                                                           2006 r.

                                 w tym dotyczących skarg z: 2005 r.

                                 w tym dotyczących skarg z: 2005 r.

                                                                           2006 r.

2. Liczba uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego zaskarżonych przez izby do WSA 

    a) liczba wydanych przez WSA orzeczeń  

                                 w tym dotyczących skarg z: 2005 r.

    b) liczba spraw nie rozpatrzonych przez WSA do dnia 31 grudnia

         -  oddalających skargę regionalnych izb obrachunkowych,

        - umarzających postępowanie

          -  uchylających rozstrzygnięcia nadzorcze kolegium,

                                 w tym dotyczących skarg z: 2005 r.

                                 w tym dotyczących skarg z: 2005 r.

                                 w tym dotyczących skarg z: 2005 r.

                                                                           2006 r.
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pozytywne pozytywne
 z uwagami negatywne

1 2 3 4 5 6

                   1993 r. - ogółem: 4 030  3 067  793  170  
     a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek, 130  129  -  1  
     b) projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst, 495  357  95  43  
     c) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, 2 113  1 580  468  65  
     d) sprawozdań z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych gminom, 1 288  997  230  61  
     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium, -  -  -  -  
     f) zamiaru emisji papierów wartościowych 4  4  -  -  
                   2006 r. - ogółem: 20 610  17 823  2 656  131  
     a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek, 4 062  4 024  33  5  
     b) projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst, 2 906  1 717  1 173  16  
     c) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, 2 983  2 322  648  13  
     d) sprawozdań z wykonania budżetu jst i zadań zleconych jst, 2 979  2 374  596  9  
     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium, 2 960  2 828  89  43  
     f) możliwości wykupu papierów wartościowych, 134  133  1  -  
     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania  
         się długu publicznego, 4 543  4 404  112  27  

     h) uchwał o nieudzieleniu absolutorium 43  21  4 18  
                  2007 r. - ogółem: 21 047  17 809  3 161  77  
     a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek, 3 542  3 484  54  4  
     b) projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst, 3 179  1 837  1 333  9  
     c) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, 2 978  2 215  750  13  
     d) sprawozdań z wykonania budżetu jst, 2 980  2 361  610  9  
     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium, 2 973  2 785  171  17  
     f) możliwości wykupu papierów wartościowych, 106  104  2  -  
     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania  
         się długu publicznego, 5 279  5 018  238  23  

     h) uchwał o nieudzieleniu absolutorium 10  5  3  2  

                   2007 r. - gminy 17 295  14 639  2 606  50  
     a) 3 012  2 966  43  3  
     b) 2 564  1 451  1 110  3  
     c) 2 413  1 778  630  5  
     d) 2 412  1 910  498  4  
     e) 2 412  2 263  135  14  
     f) 72  70  2  -  
     g) 4 401  4 196  186  19  
     h) 9  5  2  2  
                  2007 r. - powiaty 2 251  1 947  300  4  
     a) 368  359  8  1  
     b) 345  217  127  1  
     c) 314  254  59  1  
     d) 314  254  60  -  
     e) 314  297  17  -  
     f) 21  21  -  -  
     g) 575  545  29  1  
     h) -  -  -  -  
                   2007 r. - miasta na prawach powiatu 542  475  66  1  
     a) 132  130  2  -  
     b) 69  45  24  -  
     c) 65  45  20  -  
     d) 65  53  12  -  
     e) 65  60  4  1  
     f) 8  8  -  -  
     g) 138  134  4  -  
     h) -  -  -  -  
                  2007 r. - województwa samorządowe 111  99  12  -  
     a) 11  11  -  -  
     b) 16  13  3  -  
     c) 16  12  4  -  
     d) 16  12  4  -  
     e) 15  15  -  -  
     f) 3  3  -  -  
     g) 34  33  1  -  
     h) -  -  -  -  
                  2007 r. - związki komunalne 848  649  177  22  
     a) 19  18  1  -  
     b) 185  111  69  5  
     c) 170  126  37  7  
     d) 173  132  36  5  
     e) 167  150  15  2  
     f) 2  2  -  -  
     g) 131  110  18  3  
     h) 1  -  1  -  

z tego:

Tabela 8.  Wyniki działalności opiniodawczej izb i charakter wydanych opinii w 2007 r.

Lp. OPINIE W SPRAWIE 

Liczba wydanych opinii

Razem
z tego:

1

2

3

8

4

5

6

7
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1. Uchwalanie budżetu i jego zmiany 
 
1.1. Przygotowanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego  

 
Projekty budżetów jst na rok 2007 były opracowane według zasad określonych w Dziale 

IV rozdziale 2 ustawy o finansach publicznych1 (uofp). Zgodnie z art. 181 ustawy organ 
wykonawczy jst przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania  
– i organowi stanowiącemu, najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok 
budżetowy, projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę łącznej kwoty 
długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych  
i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego. Analizując 
terminy przedłożonych do regionalnych izb obrachunkowych projektów budżetów na 2007 r. 
stwierdzono, iż połowa jst (50,3%) przedłożyła je w ustawowym terminie natomiast w latach 
2000 - 2006 projekty budżetów, które przedłożono w ustawowym terminie stanowiły 
odpowiednio 40%, 49,6%, 40,2%, 53,4%, 52,8%, 51,3% i 51,4% budżetów ogółem 
samorządów. 

Największe zdyscyplinowanie w tym zakresie wykazały: 
− miasta na prawach powiatu – 96,9% (projekty na 2006 r. złożone w 2005 r. – 86,1%), 
− samorządy województw  – 87,5% (projekty na 2006 r. złożone w 2005 r. – 81,3%). 
 

Terminy przedkładania regionalnym izbom obrachunkowym projektów budżetów jst na 2007 r. 

Liczba projektów budżetów na 2007 r. przedłożonych 
Wyszczególnienie 

Ogółem do 15.11.2006 % po 15.11.2006 % 
Ogółem, z tego: 2 983 1 500 50,3 1 483 49,7 
- gminy 2 413 1 139 47,2 1 274 52,8 
- miasta na prawach powiatu 65 63 96,9 2 3,1 
- powiaty 314 202 64,3 112 35,7 
- województwa samorządowe 16 14 87,5 2 12,5 
- związki komunalne 175 82 46,9 93 53,1 

 
Regionalne izby obrachunkowe, zgodnie z art. 13 pkt 3 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych2, wydają opinie o przedłożonych przez jst projektach budżetów wraz  
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Oceniając przedłożone na 2007 r. 
projekty budżetów (bez względu na datę wydania powyższych opinii) składy orzekające 
regionalnych izb obrachunkowych wydały 2 983 opinii, z czego 1 706 stanowiły opinie 
pozytywne, 1 259 opinie pozytywne z uwagami, 18 opinie negatywne. W porównaniu  
z ubiegłym rokiem wystąpił spadek liczby opinii pozytywnych oraz wzrost opinii 
pozytywnych z uwagami. Opinie negatywne o projektach budżetów na 2007 r. zostały 
wydane dla 11 gmin i 7 związków komunalnych. W stosunku do roku poprzedniego, spadła 
liczba opinii negatywnych (z 21 w 2006 r. do 18 w 2007 r.). 

Dane dotyczące wyników opiniowania projektów budżetów na rok 2007 przedstawia 
zestawienie. 

 
 

                                                 
1 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 
2 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późń. zm.). 



Uchwalanie budżetu i jego zmiany 111

 Liczba i rodzaj wydanych opinii o projektach budżetów jst na 2007 r. 

z tego: 
Wyszczególnienie 

Liczba 
opinii 

ogółem pozytywne % pozytywne 
z uwagami % negatywne % 

Ogółem, z tego: 2 983 1 706 57,2 1 259 42,2 18 0,6 
- gminy 2 413 1 365 56,5 1 037 43,0 11 0,5 
- miasta na prawach powiatu 65 38 58,5 27 41,5 0 0,0 
- powiaty 314 200 63,7 114 36,3 0 0,0 
- województwa samorządowe 16 8 50,0 8 50,0 0 0,0 
- związki komunalne 175 95 54,3 73 41,7 7 4,0 

 
Nieprawidłowości wskazane w opiniach wydanych przez składy orzekające dotyczyły 

w szczególności: 
− braku szczegółowego wskazania źródła pokrycia deficytu lub niewłaściwego wskazania 

tego źródła, 
− braku określenia, bądź braku zachowania spójności z budżetem przy określeniu limitu 

zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów 
wartościowych (art. 184 ust. 1 pkt 9 uofp), 

− nie zaplanowania w wydatkach środków na przeciwdziałanie narkomanii – art. 10 ust. 1  
i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

− braku lub niepełnej informacji o stanie mienia komunalnego (art.180 uofp), 
− nie zaplanowania wydatków na finansowanie obligatoryjnych zadań własnych jst, 
− planowania wydatków na zadania nie mieszczące się w katalogu zadań właściwej jst, 
− niewłaściwego i nieprecyzyjnego udzielania upoważnień dla organu wykonawczego, 
− niewłaściwego stosowania klasyfikacji budżetowej,  
− błędów rachunkowych i pisarskich. 

Przepis art. 182 uofp obliguje organ stanowiący jst do uchwalenia budżetu przed 
rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie 
roku budżetowego – nie później niż do dnia 31 marca. 

 
Terminy uchwalenia budżetów na 2007 r. 

z tego uchwalonych: 
Wyszczególnienie Liczba 

budżetów do 31.12.2006 % do 31.03.2007 % 
Ustalonych 

przez rio % 

Ogółem, z tego: 2 988 1 112 37,2 1 870 62,5 4 0,1 
- gminy 2 415 958 39,7 1 454 60,2 31) 0,0 
- miasta na prawach powiatu 66 21 31,8 452) 68,2 0 0,0 
- powiaty 314 98  31,2 216 68,8 0 0,0 
- województwa samorządowe 16 3 18,8 13 81,3 0 0,0 
- związki komunalne 1773) 32 18,1 142 80,2 1 0,6 

 1) W liczbie ustalonych przez regionalne izby obrachunkowe budżetów gmin znajdują się budżety ustalone przez regionalne izby 
obrachunkowe w całości, jak i ustalone w części. Budżet Gminy Nowa Słupia (uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27.03.2007 r.) 
został, w związku ze stwierdzeniem jego nieważności w całości, ustalony przez izbę. Natomiast budżet Gminy Ksawerów uchwalony 
14 lutego 2007 r. został zakwestionowany w części przez regionalną izbę obrachunkową i w tej części Kolegium ustaliło budżet.  

 2) W liczbie uchwalonych budżetów przez miasta na prawach powiatu znajdują się dwie uchwały budżetowe Miasta Świnoujście - pierwsza 
(podjęta w grudniu 2006 r.) została przegłosowana z udziałem radnego, którego mandat był nieważny. Wobec tego nie było wymaganej 
większości głosów i zaistniała konieczność ponownego jej uchwalenia (został naruszony art. 14 ustawy o samorządzie gminnym). 

 3) W liczbie budżetów ogółem związków komunalnych wykazano budżet Metropolitalnego Związku Gmin Zatoki Gdańskiej podjęty 
w dniu 3 sierpnia 2007 r. (związek został zarejestrowany dnia 5 czerwca 2007 r.) oraz budżet Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 
w Katowicach, który został uchwalony 30 listopada 2007 r. (data rejestracji związku: 8 czerwiec 2007 r.). W liczbie budżetów ogółem 
związków nie ujęto budżetu Związku Międzygminnego „Perły Doliny Popradu” w Piwnicznej-Zdrój (związek zarejestrowany 
24 maja 2007 r.), ponieważ budżet związku na 2007 r. został przedłożony do regionalnej izby obrachunkowej do zbadania dopiero 
w roku 2008. 
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Zaledwie 37,2% jst uchwaliło budżety na 2007 r. do 31 grudnia 2006 r. Natomiast 
w pierwszych trzech miesiącach 2007 r. budżety uchwaliło 62,5% jst. W związku  
z nieuchwaleniem przez jst budżetu w ustawowym terminie, regionalne izby obrachunkowe 
ustaliły 4 budżety dla: 3 gmin i 1 związku, co stanowiło 0,1% ogółu uchwalonych budżetów. 
Dla porównania w roku 2006 regionalne izby obrachunkowe ustaliły 6 budżetów dla: 4 gmin  
i 2 związków. Łączna liczba budżetów na 2007 r. uchwalonych oraz ustalonych przez 
regionalne izby obrachunkowe (2 988) była wyższa od liczby jst. Wyjaśnienia w tym zakresie 
przedstawione są pod zestawieniem. 
 

1.2. Uprawnienia organów jednostek samorządu terytorialnego 
do uchwalania budżetu i jego zmian 

 
Uchwalanie budżetu zgodnie z zapisami ustaw ustrojowych3 należy do wyłącznej 

kompetencji organu stanowiącego jst. Wykonywanie budżetu jest zadaniem zarządu powiatu 
lub województwa, a w gminach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W ciągu roku 
budżetowego jst dokonują zmian budżetów i w budżetach. Dokonywanie zmian w zakresie 
przenoszenia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zmian budżetu w wyniku 
angażowania nadwyżki budżetowej, wolnych środków, kredytów, pożyczek oraz 
wprowadzanie do budżetu środków ze źródeł pozabudżetowych należy do wyłącznej 
kompetencji organu stanowiącego. Zakres uprawnień organu wykonawczego jst do 
dokonywania zmian w budżecie określa art. 188 uofp. 

Samorządy korzystają w szczególności z upoważnienia dającego organowi 
wykonawczemu możliwość dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, 
związanych z wprowadzaniem w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych 
przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jst. 

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2007 r. większość, bo 91,8% (92,3% w 2006 r., 
89,9% w 2005 r., 92,2% w 2004 r., 93,3% w 2003 r.), organów stanowiących jst upoważniło 
organ wykonawczy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień 
wydatków między działami. W mniejszym zakresie stosowane było upoważnienie do 
przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 
innym jednostkom organizacyjnym jst 43,0% (w 2006 r. – 40,0%, w 2005 r. – 35,1%, w 2004 r. 
– 37,3%). Ponadto 73,9% organów stanowiących jst udzieliło organowi wykonawczemu 
upoważnienia do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach (w 2006 r.  
– 60,5%, w 2005 r. – 57,2%, w 2004 r. – 50%). Natomiast 82,5% organów stanowiących 
upoważniło organ wykonawczy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego (w 2006 r.  
– 80,3%, w 2005 r. – 76,3%, w 2004 r. – 75,2%, w 2003 r. – 74,7%). Ustawa o finansach 
publicznych rozszerzyła katalog upoważnień dla zarządu jst unormowanych w uchwale 
budżetowej. W art. 184 ust. 1 wprowadzono upoważnienia dla zarządu jst do zaciągania 
zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 
i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące z innych 
                                                 
3 Art. 18 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym; art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym; art. 18 pkt 6 ustawy  

o samorządzie województwa. 
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źródeł niż wyżej wymienione, a także na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich 
zawartych między Radą Ministrów i samorządem województwa. Uchwała budżetowa jst 
określać powinna również upoważnienie zarządu jst do zaciągania zobowiązań z tytułów 
umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 

Obowiązujące uregulowania prawne umożliwiają również organowi stanowiącemu 
wprowadzenie do uchwały budżetowej zwiększonych uprawnień dla organu wykonawczego 
do prowadzenia gospodarki finansowej. Najczęściej stosowanymi dodatkowymi 
upoważnieniami, dla organu wykonawczego w roku 2007 były, podobnie jak w 2006  
i 2005 r., upoważnienia do: 
− zaciągania długu i spłaty zobowiązań, 
− udzielania pożyczek i poręczeń do określonej kwoty, 
− samodzielnego zaciągania zobowiązań, 
− zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych  
i Funduszu Spójności, 

− zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 
następnym, 

− emisji papierów wartościowych. 
Zmianę budżetu stanowią zmiany w uchwale budżetowej, które skutkują zmniejszeniem 

lub zwiększeniem kwoty uchwalonego budżetu. Wymienić tu należy przede wszystkim 
zmiany w planach dochodów i wydatków, w tym z tytułu zmiany kwot subwencji oraz 
dotacji celowych. Natomiast zmiany dokonywane w budżecie to przeniesienia wydatków 
pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, dysponowanie rezerwami oraz inne nie 
mające wpływu na ogólną wielkość ustalonych dochodów i wydatków.  

Dokonywanie zmian budżetu i w budżecie jest efektem zarówno działań zewnętrznych 
polegających na wprowadzeniu kwot dotacji celowych, subwencji ogólnej, środków 
otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych, czy też wprowadzaniu do budżetu wydatków 
finansowanych z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji, jak i wewnętrznych 
zmian wynikających z konieczności prawidłowej realizacji budżetu oraz zapobiegania 
i przeciwdziałania naruszeniom dyscypliny finansów publicznych. Polega to przede 
wszystkim na przenoszeniu środków finansowych między zadaniami w paragrafach, 
rozdziałach i działach klasyfikacji budżetowej. Wymienione zmiany należą do najczęściej 
dokonywanych zmian w budżetach jst.  

 
1.3. Zmiany w uchwałach budżetowych  
 

W 2007 r. liczba uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, podjętych przez organy jst 
łącznie wyniosła 80 660, tj. o 5,9% więcej niż w 2006 r. Podobnie jak w latach ubiegłych 
najwięcej uchwał i zarządzeń zmieniających budżet podjętych zostało w gminach. 

W roku 2007, podobnie jak w roku ubiegłym, najczęściej w budżetach jst wprowadzane 
były zmiany dotyczące kwot dotacji celowych. W niewielkim stopniu zmiany te dotyczyły 
dochodów własnych i subwencji. Stosunkowo duży wzrost planu dotacji celowych  
(o 14,1%) związany był z wprowadzaniem dotacji do budżetu dopiero po otrzymaniu decyzji 
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dysponenta. Wprowadzone w budżetach na rok 2007 zmiany spowodowały wzrost 
planowanych wydatków bieżących o 4,5% oraz niewielkie obniżenie o 0,5% wydatków 
majątkowych w stosunku do ustalonych w uchwałach budżetowych. Wydatki bieżące uległy 
zmianie w większym stopniu niż wydatki majątkowe. 

 
    Zmiany budżetów jst w 2007 r. 

Plan budżetu (w tys. zł) Struktura planowana 
Wyszczególnienie 

początkowy po zmianach początkowa po zmianach 

%  
wzrostu 

(3:2) 
1 2 3 4 5 6 

Dochody ogółem, z tego: 122 836 231 129 864 479 100,0 100,0 105,7 
- dochody własne 67 560 940 71 196 543 55,0 54,8 105,4 

- dotacje celowe 19 209 674 21 920 071 15,6 16,9 114,1 

- subwencje 36 065 617 36 747 865 29,4 28,3 101,9 

Wydatki ogółem, z tego: 133 828 008 138 292 037 100,0 100,0 103,3 
- wydatki bieżące 101 907 637 106 536 105 76,1 77,0 104,5 

- wydatki majątkowe 31 920 371 31 755 932 23,9 23,0 99,5 

Deficyt budżetu - 10 991 777 - 8 427 558 x x 76,7 

 
 Na podstawie art. 191 uofp jst mogą podejmować uchwały o wydatkach, które nie 
wygasają z końcem roku budżetowego. W podjętej uchwale organ stanowiący ustala wykaz 
wydatków, ostateczne terminy ich realizacji oraz ustala plan finansowy tych wydatków  
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków 
majątkowych. W 2007 r. jst podjęły 1 198 uchwał w tym zakresie (w 2006 r. – 954,  
w 2005 r. – 823, w 2004 r. – 796, w 2003 r. – 632, w 2002 r. – 682). Wydatki niewygasające 
dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych, które z różnych przyczyn (przedłużające się 
procedury wyłonienia wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, warunki 
atmosferyczne), niezależnie od posiadanych na te zadania środków finansowych, nie mogły 
być zrealizowane przed upływem roku budżetowego. Były to zadania majątkowe w tym: 
inwestycje dotyczące budowy i modernizacji dróg, ulic, mostów, chodników, parkingów, 
przebudowa skrzyżowań, itp., sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i urządzeń towarzyszących, 
oczyszczalni ścieków komunalnych, oświetlenia ulicznego, informatyzacji oświaty  
i administracji publicznej, budowy i modernizacji obiektów użyteczności publicznej, 
modernizacji wyposażenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oświaty, 
transportu, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, zakupów inwestycyjnych. Środki 
finansowe na wydatki niewygasające zgodnie z przepisem ustawy, były gromadzone na 
wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jst. Po upływie określonego 
w uchwale terminu realizacji zadań, niewykorzystane środki zwracane są na rachunek 
dochodów budżetowych. 

Wydatki niewygasające oprócz zadań inwestycyjnych obejmowały również wydatki 
bieżące. Przykładem takich wydatków były wydatki na remonty obiektów użyteczności 
publicznej, remonty budynków komunalnych, sporządzenie planów zagospodarowania 
przestrzennego, itp. 

W przypadku stwierdzenia w jst niegospodarności, opóźnień w realizacji zadań, 
nadmiaru posiadanych środków czy naruszenia zasad gospodarki finansowej określonych  
w art. 154 uofp, organ wykonawczy jst, na podstawie art. 192 tej ustawy, podejmował 
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decyzję o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych. Blokowanie planowanych 
wydatków budżetowych oznacza okresowy lub obowiązujący do końca roku zakaz 
dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków albo wstrzymanie 
przekazywania środków na realizację zadań finansowanych z budżetu jst. W roku 
budżetowym 2007 podjęto 5 uchwał i zarządzeń o blokowaniu planowanych wydatków  
(w 2006 r. – 7, 2005 r. – 9, w 2004 r. – 7, w 2003 r. – 1, w 2002 r. – 15). 

Blokowaniem w 2007 r. objęto wydatki bieżące z tytułu:  
– wynagrodzeń osobowych pracowników powiatowych szkół oraz placówek wychowania 

pozaszkolnego, 
– środków na składki ubezpieczenia społecznego za osoby bezrobotne nie posiadające 

praw do zasiłku,  
– wydatków bieżących w Zespołach Szkół w dziale 801 rozdziale 80120 § 4010, rozdziale 

80130 § 4010 oraz dziale 854 rozdziale 85410 § 4010, 
– wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852 rozdziały 85212, 85213, 

85214), 
– wydatków bieżących w dziale 852 w rozdziałach 85201 § 4300, 85203 § 4170, 85204  

§ 3110, 85220 § 4300 oraz dziale 851 rozdziale 85156 § 4130.  
 
1.4. Poprawność dokonywanych zmian 
 

W art. 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych określony został zakres 
właściwości rzeczowej nadzoru sprawowanego przez regionalne izby obrachunkowe. 
 Nieprawidłowości stwierdzane w uchwałach budżetowych oraz uchwałach i zarządzeniach 
zmieniających budżety na rok 2007 nie odbiegają swym zakresem od występujących w latach 
poprzednich. Porównując z wynikami nadzoru z lat ubiegłych zauważyć należy 
utrzymywanie się na zbliżonym poziomie liczby uchwał i zarządzeń podjętych bez 
naruszenia prawa. Dla porównania w 2007 r. bez naruszenia prawa podjęto 95% uchwał 
i zarządzeń zmieniających budżet (w 2006 r. – 98,0%, w 2005 r. – 98,2%, w 2004 r. – 98,5%, 
w 2003 r. – 98,3%). Szczegółowy opis występujących nieprawidłowości przedstawiono w części 
I. pkt 2.2. Sprawozdania ... . 
 
1.5. Podsumowanie  
 
1. Ustawowy termin przedłożenia przez jst projektu budżetu na 2007 r. to 15 listopada 2006 r. 

W tym terminie projekty złożyło 50,3% jst (na 2006 r. – 51,4%, na 2005 r. – 52,8%). 

2. Regionalne izby obrachunkowe wydały 2 983 opinie o projektach budżetów na 2007 r. (na 
2006 r. - 2 980). W porównaniu do ubiegłego roku zauważa się spadek liczby opinii 
pozytywnych oraz negatywnych, a wzrost opinii pozytywnych z uwagami. Spadek liczby 
opinii negatywnych dotyczył gmin (z 12 w 2006 r. do 11 w 2007 r.) i związków 
komunalnych (z 8 w 2006 r. do 7 w 2007 r.). W 2005 r. było 18 opinii negatywnych  
(12 w gminach, 1 w powiecie i 5 w związkach).  

3. Z dniem 1 stycznia 2007 r. organy wykonawcze jst w 37,2% realizowały dochody i wydatki  
w oparciu o uchwalone budżety i było to znacząco mniej niż w roku poprzednim (w 2006 r.  
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– 66,8%, w 2005 r. – 53,0%). 

4. Organy stanowiące jst w roku budżetowym 2007 (do 31 marca) uchwaliły 1 870 budżetów 
(62,5%). Po tym terminie regionalne izby obrachunkowe ustaliły 4 budżety: dla 3 gmin  
(w tym 1 w części) i 1 związku (w 2006 r. – 6 budżetów: dla 4 gmin i 2 związków, w 2005 r.  
– 4 budżety dla: gminy, powiatu i 2 związków komunalnych).  

5. W 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, liczba uchwał i zarządzeń organów jst 
zmieniających budżet wzrosła o 5,9% (w 2006 r. o 2,4%, w 2005 r. o 7,0%). W największym 
zakresie zmian dokonano w planie dotacji celowych (wzrost o 14,1%), co wynikało z zasady 
wprowadzania ich do budżetu dopiero po otrzymaniu decyzji dysponenta.  

6. Organy stanowiące jst podjęły 1 198 uchwał o wydatkach, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego (w 2006 r. – 954, w 2005 r. – 823). Sytuacja ta była wynikiem złożonych 
procedur wyłaniania wykonawców w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
rozpatrywania wniosków o przyznanie środków unijnych. 

7. Organy wykonawcze jst podjęły w 2007 r. 5 uchwał i zarządzeń dotyczących blokowania 
planowanych wydatków budżetowych (w 2006 r. – 7, w 2005 r. – 9). Blokowanie wydatków 
mające na celu zapobieganie drastycznym przypadkom niegospodarności i naruszaniu 
zasad gospodarki finansowej jest w dalszym ciągu rzadko stosowanym instrumentem. 
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2. Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego 
 
2.1. Budżety jednostek samorządu terytorialnego 
 
2.1.1. Zmiany przepisów prawa regulujących gospodarkę finansową jednostek 

samorządu terytorialnego 
 

Rok 2007 stanowił kolejny – czwarty rok funkcjonowania jst w warunkach stabilnych 
zasad kształtowania dochodów tych jednostek4. Od początku roku zlikwidowane zostało 
jedno ze źródeł dochodów gmin, jakim była opłata administracyjna, jednak zmiana ta miała 
raczej znaczenie porządkowe. Ukazały się ponadto rozporządzenia określające podział 
części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2007 oraz rozporządzenie dotyczące sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 20075. 

Zasadnicze zmiany nastąpiły w zasadach gospodarowania uzyskanymi dochodami, które 
określa ustawa o finansach publicznych6. Przy realizacji projektów i programów unijnych 
objętych nową perspektywą finansową na lata 2007 - 2013 przyjęto odmienne od 
dotychczasowych drogi przepływu środków do beneficjentów. Przede wszystkim do 
dochodów budżetu państwa zaliczono nie tylko środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej na finansowanie programów i projektów realizowanych przez administrację 
rządową, ale także wszystkie środki uzyskiwane z budżetu Unii Europejskiej (poza środkami 
przedakcesyjnymi) oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)7. Środki te mogą być 
przeznaczone nie tylko na finansowanie wydatków państwowych jednostek budżetowych, 
ale również na dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych, będących 
beneficjentami tych środków, dla podmiotów, którym w ramach programu operacyjnego 
została powierzona na podstawie porozumienia lub umowy realizacja zadań beneficjentów 
oraz na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Dotacje rozwojowe, zgodnie ze zmianami 
wprowadzonymi w uofp, mogą być przekazywane z budżetu państwa w formie zaliczek lub 
zwrotu wydatków poniesionych na realizację programów operacyjnych finansowanych 
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Dotacje rozwojowe są to przekazywane 
z budżetu państwa środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. Zniesiono jednocześnie – w odniesieniu do nowej 
perspektywy finansowej na lata 2007 - 2013 – zasadę udzielania z budżetu państwa pożyczek 

                                                 
4 Od 2004 r. zasady kształtowania dochodów określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), w której nie dokonano zmian istotnych dla poziomu osiąganych 
przez jst dochodów. 

5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji 
ogólnej dla gmin na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1205), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 r. 
w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1208), 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej 
dla województw na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1206), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 
2006 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 
(Dz. U. Nr 246, poz. 1799). 

6 Zmiany te wprowadzono ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832). 

7 Nie stanowią dochodu budżetu państwa środki dotyczące programów realizowanych w ramach celu Europejska 
Wspólnota Terytorialna oraz programów, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
(Nr 1638/2006), określającymi ogólne przepisy w sprawach ustalenia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. 
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na „prefinansowanie” zadań realizowanych z udziału środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej. 

Przyjęto zasadę, że wydatki budżetowe państwa przeznaczone na realizację programów 
i projektów finansowanych z udziałem środków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej, 
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych bezzwrotnych środków 
zagranicznych nie wygasają z upływem roku budżetowego i przechowywane są na 
wyodrębnionym rachunku wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.  

Zmiany wprowadzone w budżecie państwa pociągnęły za sobą zmiany w budżetach jst. 
Spowodowały one rozszerzenie zakresu środków z budżetu Unii Europejskiej 
otrzymywanych przez jst w formie dotacji rozwojowych za pośrednictwem budżetu państwa 
(środki te w 2007 r. pozostały w zasadzie na poziomie województw samorządowych). 

Wzrosło znaczenie województw samorządowych, jako instytucji zarządzających 
i pośredniczących w zarządzaniu środkami na realizację programów operacyjnych. Środki te, 
stanowiły dochód budżetu województw samorządowych i przekazywane były beneficjentom 
regionalnych programów operacyjnych w formie dotacji zaliczanych do dochodów tych 
beneficjentów. Dochodami budżetowymi jst były również środki otrzymywane bezpośrednio 
w formie pomocy przez państwa członkowskie EFTA i z innych źródeł zagranicznych. 
Zgodnie z obowiązującą od początku 2007 r. zmianą w uofp, wydatki budżetowe 
przeznaczone na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków 
z budżetu Unii Europejskiej, od państw członkowskich EFTA i z innych źródeł zagranicznych 
(poza środkami przedakcesyjnymi) nie wygasają z upływem roku budżetowego, natomiast 
niewykorzystane środki uzyskane za pośrednictwem budżetu państwa w formie dotacji 
rozwojowych winny być zwrócone do budżetu państwa do 15 lutego następnego roku. 

Rozszerzenie zakresu funduszy zaliczanych do środków publicznych o uzyskiwany        
z budżetu UE Europejski Fundusz Rybołówstwa oraz o środki uzyskane w formie pomocy 
od państw członkowskich EFTA wymusiło odpowiednie korekty w zapisach definiujących 
procedury ostrożnościowe i sanacyjne. Korekty te polegały na wyłączeniu z ograniczeń 
dotyczących wielkości deficytu budżetów jst, kwot deficytu sfinansowanych przy pomocy 
wszystkich środków UE, uzyskanych od państw członkowskich EFTA i z innych źródeł 
zagranicznych. Z tego samego powodu przeprowadzono korektę regulacji określających 
dopuszczalną granicę zadłużenia jst oraz granicę spłaty zobowiązań. W obydwu 
przypadkach wyłączono z nich zadłużenie (i spłaty) z tytułu wyemitowanych papierów 
wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z umowami zawartymi 
z podmiotami dysponującymi wymienionymi środkami ze źródeł zagranicznych. 

Od początku 2008 r. w budżetach jst obowiązuje, obok występującego już wcześniej 
podziału wydatków budżetowych na majątkowe i bieżące, taki sam podział dochodów 
budżetowych. Obowiązek wyodrębniania tych dwóch podstawowych grup dochodów jst 
można zrealizować dzięki precyzyjnemu wyodrębnieniu w rozporządzeniu o klasyfikacji 
budżetowej8 grupy paragrafów, w których dochody majątkowe są klasyfikowane. Umożliwi 
to obliczanie nadwyżki operacyjnej, której wielkość może być wykorzystywana jako sygnał 
dobrej lub złej sytuacji finansowej poszczególnych jst. 

Zmiany budżetów jst dotyczyły również obowiązku dołączania do projektu budżetu jst 
(poprzednio do budżetu) prognozy kwoty długu. Umożliwiło to opublikowanie opinii 
                                                 
8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.). 
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regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu 
i prawidłowości prognozy kwoty długu w latach, na które zaciągnięto zobowiązania, przed 
uchwaleniem budżetu oraz wprowadzenie stosownych zmian w budżecie w przypadku opinii 
negatywnych lub pozytywnych z uwagami. Likwidacja zakazu zaliczania do przychodów 
własnych samorządowych zakładów budżetowych dochodów z najmu i dzierżawy 
ograniczyła niepotrzebne, wielokrotne przekazywanie środków między budżetami jst 
i zakładami budżetowymi. 

W roku 2007 toczyło się wiele dyskusji dotyczących przesuwania zadań między 
administracją państwową i samorządami oraz między poszczególnymi typami jst, jednak 
w praktyce zmiany te były minimalne. Do zadań własnych gmin zaliczono, w wyniku 
zmiany w ustawie o pomocy społecznej9, pomoc osobom mającym trudności 
w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, a do zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej – przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także 
udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom – ofiarom handlu 
ludźmi. Do zadań własnych powiatów włączono pomoc w integracji ze środowiskiem młodzieży 
opuszczającej całodobowe placówki wychowawcze, a do zadań zleconych – udzielanie 
cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej oraz realizację zadań w dziedzinie 
przysposobienia międzynarodowego dzieci.  

Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 r. wprowadziła obowiązek 
noszenia na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum jednolitego stroju, co wiązało się 
z przekazywaniem za pośrednictwem budżetu jst środków na sfinansowanie tych strojów dla 
uczniów z rodzin nieprzekraczających kryterium dochodowego upoważniającego do 
korzystania z pomocy społecznej. 

 
2.1.2. Realizacja budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

 
W 2007 r. dochody budżetowe jst zaplanowane na poziomie 129 864 479 tys. zł 

zrealizowane zostały w 101,2% – w kwocie 131 380 203 tys. zł. Na wynik taki złożył się 
wysoki, 104,1% wskaźnik realizacji dochodów własnych, w tym przede wszystkim o 14,1% 
wyższa od planowanej realizacja dochodów w formie udziałów jst w podatku dochodowym 
od osób prawnych i o 6,9% wyższa realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Na poziomie wyższym od zaplanowanego zrealizowane zostały również 
dochody z tytułu niektórych podatków i opłat samorządowych, głównie z podatku od 
spadków i darowizn (o 53,4%) oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (o 33,7%), co 
miało znaczenie dla realizacji zaplanowanego budżetu gmin, miast na prawach powiatu oraz 
m. st. Warszawy, które uzyskują tego typu dochody. Dla tych samych jednostek pewne 
znaczenie miało również o 5,2% wyższe od planowanego, wykonanie dochodów z tytułu 
podatku od środków transportowych. 

Składniki dochodów, których realizacja znacznie przekroczyła planowany poziom 
wskazują na pozytywne oddziaływanie na sytuację dochodową jst w 2007 r. utrzymującej się 
dobrej koniunktury gospodarczej oraz upowszechniającej się w kraju zasady prawnego 
porządkowania spraw majątkowych, skutkującej wzrostem dochodów z podatku od spadków 

                                                 
9 Art. 17, 18, 19 i 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 
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i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych. Efektem dobrej koniunktury była również 
wyższa od planowanej, realizacja dochodów z majątku jst. 

Uzyskane przez jst w 2007 r. dotacje stanowiły 93,5% kwot zaplanowanych, przy czym 
szczególnie niski był stopień realizacji dotacji o charakterze inwestycyjnym (77,3%), jednak 
stanowiły one niewielki odsetek (11,8%) wszystkich uzyskanych przez jst dotacji. Dochody 
z subwencji ogólnej zrealizowane zostały zgodnie z planem (w 100,0%). 

Dochody budżetowe zaplanowane przez gminy zrealizowane zostały w 100,8%, w tym 
dochody własne – w 103,4%, dochody m. st. Warszawy – w 104,9%, w tym dochody własne 
– w 105,8%, dochody pozostałych miast na prawach powiatu – w 102,3%, w tym dochody 
własne – w 104,6%, dochody powiatów, odpowiednio w 99,7% i 103,1% oraz województw 
samorządowych – w 98,4% i 104,4%. Subwencja ogólna wpłynęła na rachunki wszystkich 
typów jst w kwotach równych zaplanowanym, czyli realizacja niższych dochodów 
budżetowych od zaplanowanych w powiatach i województwach samorządowych wynikała 
z niskiego stopnia wykonania dotacji. Województwa samorządowe uzyskały jedynie 74,3% 
zaplanowanych dotacji, w tym 68,1% dotacji zaplanowanych na cele inwestycyjne. 

Wydatki zaplanowane w budżetach jst na 2007 r. w kwocie 138 292 037 tys. zł 
zrealizowane zostały w 93,4% i wyniosły 129 113 085 tys. zł. Wydatki majątkowe 
wykonane zostały w stopniu niższym (w 85,2%) niż wydatki bieżące (95,8%). Ten sam 
stopień realizacji planowanych wydatków powtarza się już od kilku lat. W latach 2005 
i 2006 wyniósł 93,4%, w tym wydatków majątkowych – 83,1% w 2005 r. i 85,3% w 2006 r., 
a wydatków bieżących – 95,8%. W najniższym stopniu zaplanowane wydatki budżetowe 
ogółem zrealizowały województwa samorządowe (88,7%), a wydatki majątkowe m. st. 
Warszawa (81,0%). 

Wysoki stopień realizacji zaplanowanych dochodów i niski – wydatków spowodował, że 
zamiast zaplanowanego deficytu w wysokości 8 427 558 tys. zł, jst w 2007 r. 
wygospodarowały nadwyżkę 2 267 118 tys. zł, która stanowiła 1,7% zrealizowanych 
dochodów. Sytuacja taka powtórzyła się we wszystkich typach jst – wszystkie z nich 
planowały deficyt a wygospodarowały nadwyżkę, najmniejszą – powiaty (stanowiącą 0,5% 
zrealizowanych przez powiaty dochodów), a najwyższą – województwa (stanowiącą 2,3% 
ich dochodów). W poprzednich latach jst łącznie realizowały wydatki wyższe od dochodów 
i zamykały rok budżetowy deficytem (kwoty deficytów jst na koniec roku były wyższe od 
kwot wygospodarowanych przez inne jst nadwyżek). W 2005 i 2006 r. wszystkie typy jst, 
poza wyodrębnionym z miast na prawach powiatu m. st. Warszawą (która w 2006 r. 
zamknęła rok nadwyżką budżetową), zrealizowały w sumie wyższe wydatki od dochodów, 
czyli per saldo zamknęły rok deficytem. Wiązało się to ze sposobem finansowania „zadań 
unijnych”, na które środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE wpływały do 
beneficjentów w formie refundacji poniesionych wcześniej wydatków. Wymuszało to 
wcześniejsze wydatkowanie środków, bardzo często pochodzących z zaciąganych kredytów 
i pożyczek, m.in. na prefinansowanie, natomiast dochody – w formie przekazywanych środków 
unijnych wpływały na rachunki budżetów jst z pewnym opóźnieniem, w części – w następnym 
roku budżetowym. O sytuacji, jaka ukształtowała się w 2007 r. nie zadecydowały wspomniane 
wcześniej zmiany zasad przepływu środków unijnych i likwidacja „prefinansowania” dla 
programów i projektów objętych nową perspektywą finansową na lata 2007 - 2013. Pewne 
znaczenie miało natomiast wyhamowanie tempa realizacji zadań finansowanych przy udziale 
środków pochodzących z budżetu UE oraz od państw członkowskich EFTA. 
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Wygospodarowanie w 2007 r. nadwyżki przez wiele jst umożliwiło im zmniejszenie obciążeń 
zobowiązaniami z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Łączna kwota wliczanych do długu publicznego zobowiązań jst, według stanu na 
31 grudnia 2007 r., wyniosła 25 875 941 tys. zł, co stanowiło 19,7% w relacji do 
osiągniętych w tym roku dochodów. Kwota ta była o 3,7% wyższa od zadłużenia jst na 
koniec 2006 r. Oznaczało to wyraźne wyhamowanie tempa wzrostu łącznej kwoty 
zadłużenia jst, która w 2006 r. wzrosła o 17,8%, a w latach 2004 i 2005 zwiększyła się 
o 11% rocznie. Jednocześnie osiągnięty w 2007 r. szybszy wzrost dochodów jst (12,3%), 
spowodował obniżenie zadłużenia z 21,3% w relacji do dochodów w 2006 r. do 19,7%.  

 
Relacja zobowiązań jst wliczanych do długu publicznego do ich dochodów budżetowych w roku 1999 oraz w latach 
2003 - 2007 (w %) 

Lata Wyszczególnienie 1999 2003 2004 2005 2006 2007 
POLSKA, z tego: 9,5 21,8 20,9 20,6 21,3 19,7 
- gminy 11,5 18,4 18,7 17,6 18,5 17,5 
- m. st. Warszawa1) - 37,2 36,7 37,8 29,8 23,3 
- miasta na prawach powiatu 12,3 31,0 28,4 26,4 27,0 24,2 
- powiaty 0,6 11,0 11,9 13,2 16,8 16,3 
- województwa  0,7 14,1 8,1 12,5 16,6 17,8 
Województwa:  
Dolnośląskie 11,5 29,8 26,8 23,6 23,4 20,1 
Kujawsko-pomorskie 11,7 25,3 22,6 21,2 26,8 26,6 
Lubelskie 7,1 15,8 16,6 17,1 18,0 17,2 
Lubuskie 8,7 14,6 14,8 16,0 20,6 21,0 
Łódzkie 9,1 24,0 22,3 21,9 22,9 21,6 
Małopolskie 11,5 27,1 27,1 27,1 29,1 28,0 
Mazowieckie 6,5 24,6 23,7 24,7 21,2 19,2 
Opolskie 13,2 12,8 12,4 13,0 16,5 17,0 
Podkarpackie 9,3 16,8 18,2 17,8 19,4 18,2 
Podlaskie 8,7 18,4 19,7 19,3 19,9 16,4 
Pomorskie 12,9 27,0 22,9 22,0 20,2 17,3 
Śląskie 7,7 16,2 14,7 14,0 16,1 15,9 
Świętokrzyskie 5,8 11,2 11,8 13,3 16,5 15,1 
Warmińsko-mazurskie 8,3 20,7 21,6 21,3 23,4 20,6 
Wielkopolskie 12,4 22,4 21,3 20,0 21,8 19,4 
Zachodniopomorskie  12,2 22,4 21,1 21,6 21,9 18,8 

 

1) Brak danych dla m. st. Warszawy dla 1999 r. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, 
poz. 361 z późn. zm.) przekształciła Warszawę ze związku gmin w miasto na prawach powiatu. Jednak ze względu na funkcje tego 
miasta oraz wysoki poziom osiąganych dochodów i wydatków budżetowych (który zniekształcałby wyniki osiągane przez pozostałe 
miasta na prawach powiatu) zachowano wyodrębnienie tej jednostki na równi z innymi typami jst. 

 
Wzrost dochodów nie prowadził więc do zmniejszenia ogólnej kwoty zadłużenia 

i wydaje się, że nie byłby to pożądany efekt, mógłby bowiem oznaczać trudności w realizacji 
wydatków, a tym samym zadań jst. Przeciętny poziom zadłużenia jst w Polsce nie jest zbyt 
wysoki, nie ma więc szczególnej presji na ograniczenie zakresu korzystania przez te 
jednostki z kredytów, pożyczek czy środków uzyskiwanych w drodze emisji papierów 
wartościowych. Wyższe dochody zapewniają jednostkom samorządowym możliwość 
wygospodarowania nadwyżki ponad potrzeby sfinansowania obligatoryjnych zadań 
bieżących i pozwalają zwiększać wydatki o charakterze inwestycyjnym, co z reguły wzmaga 
zapotrzebowanie na środki uzyskiwane ze źródeł zewnętrznych. Realizacja projektów 
wspomaganych środkami zagranicznymi powiększa te potrzeby, a zwłoka w rozdysponowaniu 
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tych środków obniża tempo wzrostu zapotrzebowania na kredyty i pożyczki. W przyszłości 
zapotrzebowanie to może być ograniczane rosnącymi kosztami kredytów i pożyczek. 

Spośród jst w 2007 r. najbardziej zadłużone były miasta na prawach powiatu. Przeciętna 
relacja wliczanych do długu publicznego zobowiązań tych jednostek do osiągniętych przez 
nie dochodów wyniosła 24,2%, jednak była najniższa od 2003 r., czyli od roku, w którym 
obowiązywała jeszcze poprzednia ustawa o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego10. W wyodrębnionym spośród miast na prawach powiatu m. st. Warszawa 
wskaźnik zadłużenia w 2007 r. wyniósł 23,3% i był wyraźnie niższy w stosunku do 
wielkości, jakie kształtowały się od 2003 r. Niższy stopień zadłużenia tych jednostek 
utrzymywał się tylko w początkach funkcjonowania trójstopniowego systemu samorządu 
terytorialnego. 

W 2007 r. obniżenie przeciętnego poziomu wskaźników zadłużenia w stosunku do 
2006 r. wystąpiło we wszystkich typach jst, z wyjątkiem województw samorządowych. 
W jednostkach tych bardziej widoczne były skutki wzrostu dochodów, zapewnionego 
regulacjami obowiązującej od 2004 r. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. W efekcie trudności w pełnym wykorzystaniu 
osiągniętego wzrostu dochodów jednostki te w 2004 r. spłaciły znaczną część zadłużenia co 
obniżyło jego relację do dochodów z 14,1% w 2003 r. do 8,1% w 2004 r., jednak od tego 
czasu relacja ta systematycznie rosła. 

Obniżenie zadłużenia jst w 2007 r. wystąpiło niemal we wszystkich województwach 
kraju, poza województwami lubuskim i opolskim, nie zmieniło to jednak wcześniej 
ukształtowanych prawidłowości. Z reguły niższy stopień zadłużenia kształtował się w jst 
województw słabiej rozwiniętych gospodarczo, natomiast jednostki regionów bogatszych 
odważniej korzystają z zewnętrznych źródeł przychodów i wykazują wyższe wskaźniki 
zadłużenia. Wyjątek stanowiły, nie zaliczane do najbogatszych jst województwa 
małopolskiego i kujawsko-pomorskiego, w których przeciętne relacje długu do dochodów 
były najwyższe i wyniosły 28,0% i 26,6% oraz „bogatsze” jst województwa śląskiego, 
w którym przeciętny wskaźnik zadłużenia utrzymywał się na niskim poziomie (15,9%) 
w relacji do dochodów. Stosunkowo niski (19,2%) był również wskaźnik zadłużenia 
w województwie mazowieckim, którego jst osiągały przeciętnie najwyższy w kraju poziom 
dochodów. Najbardziej zadłużone w 2007 r. były jst województwa małopolskiego (28,0% 
w relacji do dochodów), a najniżej – jst województwa świętokrzyskiego (15,1%). W 2006 r. 
krańcowe wielkości występowały w jst tych samych województw i mieściły się w granicach 
od 16,1% do 29,1%. 

Wyraźnie widoczny związek wskaźnika zadłużenia ze stopniem zamożności jst oraz 
przeciętnie niewysoki, daleko odbiegający od ustawowej granicy 60%, poziom zadłużenia jst 
świadczą o umiejętności realnej oceny możliwości spłaty zaciąganych przez te jednostki 
zobowiązań. Tworzy to pozytywny obraz sposobu gospodarowania środkami publicznymi 
przez większość jst. Potwierdza to niewysoki 4,8% udział jst w tworzeniu długu publicznego 
państwa, mimo że jednostki te gospodarują dochodami sięgającymi 55,6% poziomu 
dochodów uzyskiwanych przez budżet państwa, a ich wydatki budżetowe równe są 51,2% 
wielkości wydatków realizowanych przez budżet państwa. Pamiętać jednak trzeba, że sama 
konstrukcja ujętych w uofp procedur ostrożnościowych i sanacyjnych stwarza bariery dla 
                                                 
10 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 

150, poz. 983 z późn. zm.). 



Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego 123

zadłużenia się jst. Przekroczenie ustawowych barier relacji długu państwowego 
(generowanego głównie przez budżet państwa) do PKB ogranicza jst możliwość uchwalania 
budżetów obciążonych deficytem budżetowym, co ogranicza ich zapotrzebowanie na 
kredyty i pożyczki. W 2007 r. ograniczenia takie nie wystąpiły. 
 
2.1.3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
 
Dynamika i poziom dochodów budżetowych jst 
 

Mimo stabilizacji zasad kształtowania dochodów jst od 2004 r., ich poziom w kolejnych 
latach wykazywał znaczną dynamikę, którą w głównej mierze należy przypisać 
poprawiającej się koniunkturze gospodarczej. W mniejszym stopniu wzrost dochodów 
związany był z przekazywaniem tym jednostkom nowych zadań. 

 
Dynamika dochodów jst i budżetu państwa w latach 2004 - 2007 

Dochody (w mln zł) Wskaźniki dynamiki dochodów (w %) 
2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2007/2004 Wyszczególnienie 

2004 2006 2007 
nominalnie realnie1) nominalnie 

POLSKA, z tego: 91 504,0 117 040,2 131 380,2 115,6 112,5 113,7 112,3 109,8 143,6 
- gminy 40 308,5 51 724,3 57 003,1 111,8 113,7 112,9 110,2 107,7 141,4 
- m. st. Warszawa 5 983,4 8 575,6 9 771,8 123,1 122,6 116,9 113,9 111,4 163,3 
- miasta na 

prawach powiatu 25 770,4 32 410,3 37 101,6 114,3 112,3 112,0 114,5 112,0 144,0 

- powiaty 12 471,4 14 844,2 16 154,8 112,2 110,4 107,9 108,8 106,3 129,5 
- województwa 

samorządowe 6 970,3 9 485,8 11 348,9 152,7 101,4 134,2 119,6 117,1 162,8 

Budżet państwa 156 281,2 197 639,8 236 367,5 102,7 115,0 109,9 119,6 117,1 151,2 
 

1) Wskaźnik inflacji w 2007 r. wyniósł 2,5%. 
 

W zestawieniu ujęto wielkość dochodów oraz ich dynamikę w latach stabilności zasad 
ich kształtowania, czyli w latach obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która ulegała jedynie niewielkim 
zmianom. W okresie tym dochody jst wyraźnie wzrastały, zachowując wysoką dynamikę 
również w 2007 r., jednak przy wzrastającym wskaźniku inflacji, realny wzrost dochodów 
w tym roku okazał się najniższy. Najbardziej wzrosły dochody województw samorządowych 
(nominalnie o 19,6%, realnie o 17,1%), a najwolniej – powiatów (nominalnie o 8,8%, realnie 
o 6,3%) oraz gmin (odpowiednio 10,2% i 7,7%). Prawidłowość ta dotyczy także dłuższego 
okresu. W latach 2004 - 2007 dochody województw samorządowych wzrosły o 62,8% 
(bardziej niż dochody budżetu państwa), co nie pozostawało bez związku z rozszerzaniem 
się ich roli jako instytucji zarządzającej i pośredniczącej w realizacji programów unijnych. 
W tym okresie dochody powiatów wzrosły o 29,5%, dochody gmin – o 41,4%. W tym 
okresie najbardziej wzrosły dochody, wyodrębnionego spośród miast na prawach powiatu, 
m. st. Warszawy (o 63,3%). 

Dynamika wzrostu dochodów jst w poszczególnych latach nie pokrywała się z dynamiką 
wzrostu dochodów budżetu państwa, jednak w całym okresie 2004 - 2007 bardziej wzrosły 
dochody budżetu państwa. W czasie dobrej koniunktury dynamicznie rosną dochody 
z podatków pośrednich, które w mniejszym stopniu narażone są na ubytki związane 
z obowiązującym systemem zwolnień i ulg, a podatki te stanowią główne źródło zasilania 
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budżetu państwa. Wykazują one jednak większe wahania pod wpływem zmian koniunktury 
gospodarczej niż podatki bezpośrednie, w których udziały stanowią dochód jst. 
Dynamika dochodów budżetowych jst w podziale na podstawowe części w 2007 r. (w %) 

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna 
Wyszczególnienie 

2007/2006 2007/2004 2007/2006 2007/2004 2007/2006 2007/2004 2007/2006 2007/2004 

POLSKA, z tego: 112,3 143,6 117,9 157,5 104,4 156,3 106,5 117,4 

- gminy 110,2 141,4 115,1 145,1 105,6 216,5 105,8 112,9 

- m. st. Warszawa 113,9 163,3 115,6 173,7 89,9 98,1 112,2 129,8 

- miasta na 
prawach powiatu 114,5 144,0 119,9 157,7 102,9 136,0 106,3 117,5 

- powiaty 108,8 129,5 113,9 167,7 102,0 115,8 108,8 117,4 

- województwa 
samorządowe 119,6 162,8 128,0 188,0 110,0 95,2 101,7 164,0 

 
Roczna dynamika dochodów jst w 2007 r. związana była przede wszystkim z wysokim 

tempem wzrostu dochodów własnych, w tym głównie udziałów w podatku dochodowym od 
osób prawnych (wzrost w stosunku do 2006 r. o 26,8%) i osób fizycznych (wzrost o 24,5%) 
oraz dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 63,5%). Podatek ten, 
stanowiący w całości dochód budżetu gmin, wzrastał szybciej od dochodów z podatków 
dochodowych, jednak jego udział w dochodach wszystkich jst (również w dochodach 
samych gmin) był – mimo wzrostu – niewysoki (2,0%), w związku z tym nie należy 
przeceniać jego wpływu na dynamikę ogólnej kwoty dochodów budżetowych jst. 

Najniższe tempo wzrostu dochodów, w stosunku do 2006 r., osiągnęły powiaty, co 
wynikało ze słabszego niż w innych typach jst wzrostu dochodów własnych, jednak 
w dłuższym okresie (w latach 2004 - 2007) ta właśnie część dochodów powiatów wzrosła 
bardziej znacząco niż w gminach czy miastach na prawach powiatu, jednocześnie jednak wolniej 
niż w wymienionych typach jst wzrosły dochody powiatów uzyskiwane w formie dotacji 
celowych (spadek wielkości dotacji na realizację zadań własnych o 17,5% i wzrost – na zadania 
zlecone o 25,0%). W najwyższym stopniu zarówno w skali roku, jak i w dłuższym okresie 
zwiększyły się dochody własne województw samorządowych. 

Skokowa zmiana, jaka dokonała się w 2004 r. w związku ze znaczącym zwiększeniem 
udziałów województw samorządowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
oraz utrzymująca się w całym okresie 2004 - 2007 wysoka dynamika dochodów własnych 
tych jednostek spowodowały, że województwa samorządowe stały się jednostkami 
posiadającymi największą spośród wszystkich typów jst samodzielność ekonomiczną. 
Wiązało się to z uzyskaniem znacznego – pośredniego wpływu na wielkość uzyskiwanych 
dochodów oraz największej swobody w dysponowaniu wygospodarowanymi kwotami. 
Pozwalało to województwom na, utrzymaną w granicach prawa, swobodę w kształtowaniu 
polityki regionalnej. Na szczeblu lokalnym nadal najsilniejszymi i najbardziej 
samodzielnymi ekonomicznie jednostkami pozostawały gminy, chociaż ich dochody własne, 
przesądzające o zakresie samodzielności ekonomicznej, w okresie czteroletnim wzrosły 
w mniejszym stopniu niż w pozostałych typach jst (o 45,1%, przy tempie przeciętnym dla jst 
równym 57,5%). W najwyższym stopniu wzrosły natomiast kwoty uzyskiwanych przez 
gminy dotacji celowych, co powiązane było z przekazaniem tym jednostkom nowych zadań 
(kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w latach 2004 - 2007 wzrosła 
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o 225,4%, a na zadania zlecone – o 110,6%, przy czym był to niewielki wzrost tych kwot 
w 2007 r.). 

Część dochodów, która rosła w niezbyt wysokim, ale dość wyrównanym dla 
poszczególnych typów jst tempie, była subwencja ogólna. Jej najwyższy wzrost osiągnęły 
w latach 2004 - 2007 województwa samorządowe, co wynikało ze skokowego (54,1%) 
przyrostu, jaki wystąpił w 2006 r. W tym roku znacząco wzrosła zarówno kwota części 
oświatowej, jak i wyrównawczej przysługującej województwom samorządowym. 

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2007 r. wzrosła w sposób wyrównany, dla 
poszczególnych typów jst o 5,3% w gminach, powiatach i miastach na prawach powiatów, 
za wyjątkiem województw, które po korzystnym 2006 r., w roku 2007 uzyskały jedynie 
kwoty wyższe od ubiegłorocznych o 3,1%. Przy powszechnie podkreślanym znaczeniu 
rozwoju oświaty, słabszy od innych części dochodów wzrost kwot części oświatowej 
subwencji może stworzyć pewne problemy dla samorządów, tym bardziej, że oświata 
stanowi dziedzinę działalności bardzo pracochłonną, i koszty jej funkcjonowania są 
wrażliwe na sytuację na rynku pracy. Ograniczenia finansowe w tym zakresie mogą 
rzutować na jakość kształcenia młodzieży, czyli szczególna troska o podniesienie poziomu 
wykształcenia może pozostać w sferze nierealizowanych haseł. 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana dla jednostek poszczególnych 
typów samorządu związana jest ze stopniem zróżnicowania ich dochodów. Przysługuje ona 
gminom, których dochody o charakterze podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
są niższe od 92% poziomu przeciętnego dla wszystkich gmin oraz powiatom 
i województwom samorządowym, uzyskującym dochody podatkowe na poziomie niższym 
od przeciętnego dla danego typu jednostek.  

We wszystkich typach jst łącznie wielkość kwot części wyrównawczej subwencji 
ogólnej wzrosła o 37% w latach 2004 - 2007, przy czym w gminach o 28,3%, w miastach na 
prawach powiatu o 41,0%, w powiatach o 57,2% i w województwach o 70,2%, co sugeruje, 
że właśnie w tym ostatnim typie jst najbardziej polaryzowała się sytuacja dochodowa 
jednostek. W 2007 r. proces ten został zahamowany jedynie w województwach 
samorządowych (wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej w stosunku do 2006 r. 
o 1,3%) oraz w gminach (wzrost o 8,4%). W dalszym ciągu narastało zróżnicowanie 
poziomu uzyskanych dochodów podatkowych w miastach na prawach powiatu (wzrost 
części wyrównawczej subwencji ogólnej o 17,3% w stosunku do 2006 r.) i w powiatach 
(wzrost części wyrównawczej subwencji o 33,0%). 

Rok 2007 był korzystny dla sytuacji dochodowej jst wszystkich województw. Niższe od 
10% tempo wzrostu ogólnej kwoty dochodów budżetowych wystąpiło jedynie w jst 
województwa świętokrzyskiego (7,9%). W pozostałych województwach mieściło się 
w granicach od 10,1% w podlaskim do 14,2% w małopolskim. Większe zróżnicowanie 
przyniosły zmiany dochodów własnych. Ich wzrost wahał się od 10,7% w jst województwa 
świętokrzyskiego do 22,9% w jst województwa lubuskiego. Wysokie tempo wzrostu tej 
grupy dochodów osiągnęły także jst województw: małopolskiego (22,2%), wielkopolskiego 
(21,1%), zachodniopomorskiego (19,9%), kujawsko-pomorskiego (19,3%), czyli generalnie 
województw, które osiągnęły już wysoki poziom rozwoju gospodarczego. Wyjątkiem od tej 
zasady była sytuacja jst województwa mazowieckiego, których dochody własne wzrosły 
jedynie o 15,8%, czyli w tempie niższym, niż w najmniej zamożnym województwie 
lubelskim (16,7%). Różnice te, nie dotyczyły osiąganego przez jst poszczególnych 
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województw tempa wzrostu dochodów w formie udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych. W 2007 r., nie było województwa, w którym wzrost dochodów         
z tych źródeł nie przekroczył 20%. Wahał się on od 21,6% w województwie opolskim do 29% 
w województwie zachodniopomorskim. Nie powtórzyła się więc, podkreślana wcześniej 
sytuacja, największego wzrostu kwot udziałów w dochodach podatkowych w regionach 
najlepiej rozwiniętych gospodarczo. Na podstawie wyników osiągniętych w jednym roku nie 
można wywieść daleko idących wniosków, jednak pozwalają one mieć nadzieję na 
uruchomienie procesów niwelujących opóźnienia gospodarcze słabiej rozwiniętych 
regionów. Jeśli rzeczywiście w 2007 r. uruchomione zostały procesy niwelowania różnic 
poziomu udziałów w podatku dochodowym, osiąganych przez jst poszczególnych 
województw, to i tak były one za słabe i krótkotrwałe, by widocznie zmienić sytuację 
dochodową poszczególnych województw. 

Gdyby procesy te zostały w przyszłości wzmocnione, powstałyby trwałe podstawy 
wyrównania stopnia zaspokajania potrzeb zbiorowych ludności poszczególnych regionów, 
bez konieczności utrzymywania dotychczasowych rozmiarów redystrybucji dochodów jst za 
pośrednictwem budżetu państwa. Dotąd jednak właśnie przekazywane z budżetu państwa 
dotacje celowe i subwencja ogólna zapewniały i zapewniają względną równomierność 
wzrostu ogólnej kwoty dochodów budżetowych jst poszczególnych województw. 
 
Dochody budżetowe jst w przeliczeniu na jednego mieszkańca w podziale na województwa w latach 1999 i 2007 oraz 
relacja poziomu dochodów jst do średniej krajowej w roku 1999 oraz w latach 2004 - 2007 

Dochody 
w przeliczeniu 

na jednego 
mieszkańca 

(w zł) 

Relacja poziomu dochodów jst wg województw do średniej krajowej  
(w %) 

1999 2004 2005 2006 2007 
Województwa 

1999 2007 
dochody ogółem 
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POLSKA 1 679 3 447 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Dolnośląskie 1 869 3 715 114 106 107 107 108 122 106 96 85 89 64 
Kujawsko-pomorskie  1 544 3 227 92 94 94 94 94 81 78 114 109 105 115 
Lubelskie 1 475 2 961 88 89 87 87 86 63 61 109 119 106 182 
Lubuskie 1 763 3 464 105 101 103 99 101 92 78 121 106 101 108 
Łódzkie 1 560 3 089 93 92 90 90 90 88 86 96 90 90 100 
Małopolskie 1 537 3 241 91 92 92 93 94 86 85 98 108 110 123 
Mazowieckie 2 095 4 430 125 121 125 129 129 161 190 81 90 93 72 
Opolskie 1 611 3 178 96 92 95 93 92 87 76 96 101 98 103 
Podkarpackie 1 548 3 130 92 91 91 92 91 64 58 122 127 116 182 
Podlaskie 1 518 3 075 90 91 91 91 89 71 65 107 116 105 157 
Pomorskie 1 680 3 697 100 106 104 106 107 112 101 103 100 103 89 
Śląskie 1 613 3 211 96 99 96 94 93 104 109 81 79 90 24 
Świętokrzyskie 1 560 3 070 93 92 90 92 89 66 63 120 119 106 178 
Warmińsko-mazurskie 1 617 3 462 96 101 101 101 100 79 68 137 123 114 152 
Wielkopolskie 1 570 3 322 93 97 98 95 96 95 98 98 97 105 74 
Zachodniopomorskie 1 809 3 464 108 101 102 100 101 97 81 111 102 97 105 

 
Relacje kwot dochodów budżetowych, osiąganych przez jst poszczególnych 

województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca, do poziomu średniego dla jst całego 
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kraju nie w pełni potwierdzają oczekiwania wynikające z wyrównanego tempa wzrostu 
udziałów w podatku dochodowym przypadających jst poszczególnych województw. 
Wprawdzie zahamowana została narastająca od 2004 r. przewaga najbogatszego dotąd 
województwa mazowieckiego (poziom przypadających na jednego mieszkańca dochodów jst 
tego województwa w 2007 r., podobnie jak w 2006 r. stanowił 129% poziomu przeciętnego 
dla jst kraju), a w pozostałych „bogatych” województwach relacja ta zwiększyła się 
w stosunku do 2006 r. (w województwie pomorskim ze 106% do 107%, w dolnośląskim ze 
107% do 108% i w zachodniopomorskim ze 100% do 101%). Jednocześnie pogorszyła się 
w stosunku do 2004 i 2006 r. sytuacja dochodowa jst województw najmniej zamożnych 
(w województwie lubelskim poziom dochodów w relacji do średniej krajowej obniżył się     
z 89% do 86%, w podlaskim z 91% do 89%). Udział w podatku dochodowym jst 
województwa mazowieckiego, zarówno w 2006 jak i w 2007 r., wynosił 190% średniej 
krajowej, a województwie pomorskim – 101%, natomiast w grupie najmniej zamożnych 
województw: lubelskim zwiększył się z 60% do 61%, w świętokrzyskim utrzymywał się na 
poziomie 63%, w podlaskim wzrósł z 63% do 65%, tylko w podkarpackim obniżył się 
z 59% do 58% średniej krajowej. W stosunku do 2006 r. pogorszyła się jedynie sytuacja jst 
województw opolskiego (spadek relacji z 78% średniej krajowej do 76%), wspomnianego 
już województwa podkarpackiego (spadek relacji z 59% do 58%), opolskiego (spadek relacji 
z 78% do 76%) oraz śląskiego (spadek relacji z 111% do 109%). Przy wyrównanym tempie 
wzrostu kwot udziałów w podatkach dochodowych jst poszczególnych województw, wzrost 
zróżnicowania ogólnego poziomu dochodów musiały spowodować inne źródła. Zmiany 
relacji ich poziomu do średniej krajowej były bardziej wyraźne i wielokierunkowe, co 
w efekcie doprowadziło do pogłębienia się zróżnicowania ogólnej sytuacji dochodowej jst 
województw.  

Wyniki osiągnięte przez jst w 2007 r. pozwalają podtrzymać przekonanie sformułowane    
w oparciu o dane w latach wcześniejszych. Odważna polityka polegająca na szerszym 
korzystaniu z zewnętrznych źródeł zasilania na ogół przynosi rezultaty i pozwala zyskiwać 
coraz lepsze miejsce w rankingu zamożności jst województw. Przeciętnie najbardziej 
zadłużone jst województwa małopolskiego (wskaźnik zadłużenia równy 28,0%) zwiększyły 
poziom relacji dochodów do średniej krajowej z 92% w 2005 r. do 94% w 2007 r., jst 
województwa kujawsko-pomorskiego (wskaźnik zadłużenia 26,6%) utrzymały się na 
poziomie 94%, dolnośląskiego (wskaźnik zadłużenia 20,1%) osiągnęły wzrost poziomu relacji 
z 106% w 2004 r. do 108% w 2007 r. i lubuskiego (wskaźnik zadłużenia 21,0%) – wzrost 
z 99% w 2006 r. do 101% w 2007 r. Jednocześnie w najmniej zadłużonych jst województwa 
śląskiego (15,9%) poziom dochodów obniżył się z 99% średniej krajowej w 2004 r. do 
93%, a w jst województwa opolskiego (wskaźnik zadłużenia 17,0%) – z 95% w 2005 r. do 
92%. Nie ma jednak gwarancji, że zawsze szerokie korzystanie z kredytów i pożyczek 
przyniesie pozytywne rezultaty. Jst województwa łódzkiego, mimo relatywnie wysokiego 
wskaźnika zadłużenia (21,6% przy średniej krajowej równej 19,7% obniżyły swoją pozycję 
dochodową z 92% w 2004 r. do 90% przeciętnego krajowego poziomu dochodów w 2007 r. 

Elementem, który z założenia ma służyć wyrównywaniu poziomu dochodów jst jest 
część wyrównawcza subwencji ogólnej. W konstrukcji mechanizmu wyrównawczego 
uwzględnia się jedynie różnice w poziomie dochodów o charakterze podatkowym, co 
w sumie nie pozbawia jednostek samorządowych dążeń do samodzielnego zwiększenia 
swojej zamożności, bez liczenia jedynie na pomoc zewnętrzną związaną z redystrybucją. 
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Jednocześnie funkcjonowanie tego mechanizmu chroni działające w najgorszych warunkach 
i najmniej zaradne jednostki przed sytuacją braku środków na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb zbiorowych ich społeczności. Kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej 
uzyskiwane przez jst poszczególnych województw wyraźnie związane były z przeciętnym 
poziomem uzyskiwanych dochodów. Najwięcej jst spełniających kryteria decydujące 
o przyznaniu tej części subwencji oraz jednostek uzyskujących najwyższe kwoty z tego 
źródła występuje w województwach lubelskim i podkarpackim. Ich poziom w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca tych województw stanowi 182% średniej krajowej, w województwie 
świętokrzyskim – 178%, w podlaskim – 157% i w warmińsko-mazurskim – 152%. Część 
wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi więc instrument poprawy sytuacji dochodowej jst 
całej „ściany wschodniej” kraju. Pomoc ta może być w przyszłości jeszcze bardziej 
potrzebna tym województwom, które graniczą z krajami niebędącymi członkami Unii 
Europejskiej i których gospodarka może ucierpieć w wyniku ograniczenia ruchu granicznego 
po wejściu do strefy Schengen. 
 
Struktura dochodów 
 

Zmiany zakresu zadań realizowanych przez jednostki samorządowe na poszczególnych 
poziomach administracji publicznej wpływają stopniowo na zmianę znaczenia 
poszczególnych typów jst w systemie samorządowym. Odbija się to na ich udziale 
w realizacji ogólnej kwoty dochodów samorządowych. Zmiany rodzaju realizowanych zadań 
(zadania własne, z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami lub zadania 
przejmowane w drodze porozumień) oraz umiejętności pozyskiwania nowych źródeł 
dochodów lub powiększania dotychczasowych znalazły odbicie w zmianach udziału tych 
jednostek w podstawowych częściach dochodów. 

 
Udział poszczególnych typów jst w ogólnej kwocie samorządowych dochodów budżetowych w roku 1999 i w latach 
2003 i 2004 oraz 2006 i 2007 oraz udział poszczególnych typów jst w podstawowych składnikach tych dochodów w roku 
2007 (w %) 

1999 2003 2004 2006 2007 
Wyszczególnienie 

Dochody ogółem Dochody 
własne 

Dotacje 
celowe 

Subwencja 
ogólna 

POLSKA, z tego: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- gminy 42,8 45,6 44,1 44,2 43,5 38,1 53,3 48,7 

- m. st. Warszawa 7,1 6,1 6,5 7,3 7,4 11,4 1,9 2,6 

- miasta na prawach powiatu 29,9 28,5 28,2 27,7 28,2 33,1 20,5 22,8 

- powiaty 15,2 14,0 13,6 12,7 12,3 7,0 17,1 20,3 

- województwa samorządowe 5,1 5,8 7,6 8,1 8,6 10,4 7,2 5,6 

 
Główną część zadań samorządowych realizowały gminy, które zwiększały swoje 

znaczenie mierzone udziałem w uzyskiwanych dochodach samorządowych w okresie od 
1999 r. do 2003 r., natomiast po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządowych, 
czyli po 2004 r. stopniowo traciły swoją przewagę. Najbardziej widoczne było stopniowe 
zmniejszanie udziału powiatów w kwocie realizowanych dochodów samorządowych 
i wzrost udziału województw (z 5,8% w 2003 r. do 8,6% w 2007 r.). 
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Wyższy udział gmin (53,3%) w dochodach uzyskiwanych w formie dotacji od udziału 
w ogólnej kwocie dochodów (43,5%) świadczył o szczególnie dużym obciążeniu gmin 
zadaniami zleconymi lub przejętym w drodze porozumień (dotacje na zadania własne 
stanowiły tylko 3,9% dochodów gmin). Wyższy (48,7%) od ogólnego udział tych jednostek 
w kwocie przysługującej jst subwencji ogólnej związany był w dużej mierze z szerokim 
zakresem realizowanych przez gminy zadań oświatowych. Przeciwnie, niski udział 
w subwencji ogólnej województw samorządowych (5,6% przy 8,6% udziale w ogólnej 
kwocie samorządowych dochodów budżetowych) i m. st. Warszawy (2,6%, przy 7,4% 
udziale w ogólnej kwocie dochodów) świadczył o niewielkim ich udziale w realizacji tych 
zadań. Prawidłowości te w kolejnych latach ulegały utrwaleniu.  

 
Struktura dochodów budżetowych poszczególnych typów jst w latach 2003 i 2004 oraz 2006 i 2007 (w %) 

w tym: w tym: 

Wyszczególnienie Lata 
Dochody 
własne 
ogółem 

udziały 
w podatku 

dochodowym

wpływy 
z podatków 

i opłat 

dochody 
z majątku 

Dotacje 
celowe 
ogółem 

Subwencja 
ogólna część 

oświatowa

część 
wyrów-
nawcza 

2003 43,5 13,0 17,6 4,2 16,4 40,1 30,7 x 

2004 51,5 21,9 16,5 4,2 14,3 34,2 27,4 x 

2006 53,7 22,7 14,4 4,8 16,8 29,5 22,9 4,8 
POLSKA, z tego: 

2007 56,4 25,3 14,2 4,9 15,6 28,0 21,5 4,7 

2003 47,3 11,7 23,3 4,2 10,5 42,2 32,8 x 

2004 48,2 14,6 22,5 4,1 12,5 39,3 29,9 x 

2006 47,4 15,2 19,3 4,0 20,0 32,6 24,2 7,7 
- gminy 

2007 49,5 17,4 19,1 4,8 19,2 31,3 23,1 7,5 

2003 73,0 30,7 21,0 4,1 7,7 19,3 14,4 x 

2004 81,2 41,8 18,6 3,8 6,6 12,3 11,9 x 

2006 85,1 38,2 16,0 12,7 5,0 9,9 9,1 0,0 
- m. st. Warszawa 

2007 86,3 41,5 17,9 9,3 3,9 9,8 8,6 0,0 

2003 52,7 17,2 20,0 6,4 12,6 34,7 28,9 x 

2004 60,3 24,7 19,0 6,5 12,0 27,7 26,1 x 

2006 63,1 26,3 17,0 6,8 12,6 24,3 22,3 0,2 
- miasta na 

prawach powiatu 

2007 66,1 28,5 16,3 6,4 11,3 22,6 20,5 0,2 

2003 11,3 1,3 x 1,6 32,6 56,1 43,4 x 

2004 24,9 11,1 x 1,8 24,3 50,8 41,2 x 

2006 30,8 14,9 x 1,9 23,1 46,1 38,1 5,1 
- powiaty 

2007 32,2 17,1 x 1,7 21,7 46,1 36,9 6,2 

2003 15,9 12,0 x 1,1 51,0 33,1 9,6 x 

2004 59,1 55,9 x 0,8 22,4 18,5 6,6 x 

2006 63,8 49,3 x 0,6 14,2 21,9 6,1 8,8 
- województwa 

samorządowe 

2007 68,3 52,0 x 0,9 13,1 18,6 5,2 7,5 

 
Zarówno porównania obejmujące dłuższy okres, jak i zestawienia z 2006 r. wskazują na 

umacnianie się samodzielności ekonomicznej wszystkich jst, opartej na wzroście udziału 
dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów tych jednostek. Skokowa zmiana, która 
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nastąpiła w 2004 r. związana była z ustawowym zwiększeniem udziałów jst w podatku 
dochodowym od osób fizycznych i prawnych, natomiast dalszy wzrost (z 51,5% w 2004 r. 
do 56,4% w 2007 r.) przypisać trzeba w mniejszym stopniu zmianom przepisów prawa, 
a w większym – procesom zachodzącym w gospodarce – głównie poprawie koniunktury. 
Wskazywał na to utrzymujący się od 2004 r. wzrost (z 21,9% do 25,3%) dochodów jst 
uzyskiwanych w formie udziałów w podatku dochodowym. Umacnianiu się znaczenia 
dochodów własnych towarzyszyło ograniczenie zakresu redystrybucji dochodów 
dokonywanej głównie za pośrednictwem budżetu państwa. 

Wzrost znaczenia dochodów własnych w finansowaniu działalności jst dotyczył 
wszystkich typów jst, jednak najbardziej wyraźny był w powiatach i województwach 
samorządowych. W powiatach, po skokowym wzroście z 11,3% w 2003 r. do 24,9% 
w 2004 r., w kolejnych latach nastąpił dalszy wzrost udziału dochodów własnych do 32,2% 
w 2007 r. Jeszcze bardziej wyraźne zmiany odnotowano w województwach. W strukturze 
ich dochodów udział dochodów własnych zwiększył się z 15,9% w 2003 r. do 59,1% 
w 2004 r. i w kolejnych latach do 68,3%, przy czym udział podstawowej dla województw 
części dochodów własnych w formie udziałów w podatku dochodowym wzrósł z 12,0% 
w 2003 r. do 55,9% w 2004 r., a w 2007 r. był nieco niższy i wyniósł 52,0%. 

Tylko województwa (68,3%) oraz miasta na prawach powiatu (66,1%) na czele 
z wydzielonym spośród nich m. st. Warszawą (86,3%) uzyskiwały większość dochodów 
(ponad 50%) w formie dochodów własnych. Ciągle jeszcze poniżej 50% dochodów 
własnych uzyskują gminy, chociaż tylko one oraz miasta na prawach powiatu (włącznie 
z Warszawą) uzyskały znaczne dochody własne pochodzące ze źródeł innych niż udziały 
w podatkach budżetu państwa (w podatkach dochodowych). Trzeba jednak podkreślić, że 
udziały tych części dochodów własnych stopniowo maleją. W gminach udział podatków 
i opłat samorządowych w ogólnej kwocie ich dochodów obniżył się z 23,3% w 2003 r. 
i 22,5% w 2004 r. do 19,1% w 2007 r., w miastach na prawach powiatu z 20,0% 
w 2003 r. i 19,0% w 2004 r. do 16,3%, a w m. st. Warszawie – z 21,0% i 18,6% do 
17,9%. Spadek znaczenia pozostałych części dochodów własnych nie dotyczy dochodów 
z majątku. 

Wzrostowi znaczenia dochodów własnych towarzyszyło ograniczanie roli dotacji 
celowych, z czego wyłączone były jedynie gminy, w których przeciętnie udział dotacji 
wzrósł z 10,5% w 2003 r. i 12,5% w 2004 r. do 19,2% w 2007 r. W pozostałych typach jst 
udział dotacji celowych obniżył się najbardziej w województwach samorządowych z 51,0% 
w 2003 r. i 22,4% w 2004 r. do 13,1% w 2007 r. 

Przeciętnie we wszystkich jst łącznie dotacje zapewniały w 2007 r. 15,6% dochodów, 
przy czym 10,4% stanowiły dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 
3,7% – na realizację zadań własnych, 0,2% – na realizację zadań przejętych na podstawie 
porozumień z administracją rządową, 0,9% – na zadania realizowane w wyniku porozumień 
między jst i 0,4% – na zdania finansowane ze środków przekazanych z funduszy celowych. 
W gminach 14,2% dochodów pochodziło z dotacji na zadania zlecone, a 3,9% – na zadania 
własne. Większe znaczenie dotacji celowych utrzymywało się tylko w budżetach powiatów. 
W uzyskiwanych przez jst kwotach dotacji przeważały środki otrzymywane na realizację 
zadań bieżących. Tylko 11,7% dotacji posiadało przeznaczenie inwestycyjne. Najbardziej 
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uprzywilejowane były pod tym względem województwa samorządowe, w których 58,4% 
uzyskiwanych dotacji przeznaczonych było na cele inwestycyjne. 

Obniżający się z każdym rokiem udział w dochodach jst subwencji ogólnej (z 40,1% 
w 2003 r. i 34,2% w 2004 r. do 28,0% w 2007 r.) związany był ze zmniejszaniem się wagi 
części oświatowej tej subwencji. Jej udział obniżył się z 30,7% w 2003 r. i 27,4% 
w 2004 r. do 21,5% w 2007 r. Dla oświaty finansowanej za pośrednictwem budżetów 
jednostek samorządowych, nie oznaczało to obniżenia kwot przeznaczonych na jej 
finansowanie (kwota części oświatowej subwencji wzrosła w stosunku do 2004 r. 
o 12,4%, a w stosunku do 2006 r. o 5,3%), a jedynie wolniejszy wzrost od tempa wzrostu 
innych części dochodów. W tempie zbliżonym do przeciętnego rosły natomiast kwoty 
części wyrównawczej subwencji ogólnej jst, co powodowało stabilizację jej udziałów 
w ogólnej kwocie dochodów. 

Struktura dochodów, a tym samym zakres osiągniętej samodzielności ekonomicznej 
różnił się znacznie w jst poszczególnych województw. Najwyższy udział dochodów 
własnych osiągnęły jst województwa mazowieckiego (70,6%), co oczywiście w głównej 
mierze należało przypisać m. st. Warszawie (86,3%), również gminy województwa 
osiągały wyższy udział dochodów własnych (54,5%) od przeciętnych ustalonych dla 
gmin kraju (49,5%), podobnie jak powiaty (odpowiednio 40,4% i 32,2%) i województwo 
samorządowe (odpowiednio 87,8% i 68,3%). Jedynie miasta na prawach powiatu 
województwa mazowieckiego pod względem samodzielności ekonomicznej ustępowały 
przeciętnym tego samego typu jednostkom w kraju (56,5% udział dochodów własnych 
w jednostkach mazowieckich i 66,1% – przeciętnie w miastach na prawach powiatu całego 
kraju). Ponad 60% udział dochodów własnych osiągały ponadto jst województw 
dolnośląskiego (63,9%) oraz śląskiego (62,8%), które należały do osiągających 
najwyższy poziom dochodów budżetowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Najniższy udział występował w województwach o najmniej zamożnych jednostkach 
samorządowych, czyli w województwie podkarpackim (39,9%), lubelskim (41,3%) oraz 
świętokrzyskim (41,6%). Dokładnie strukturę dochodów jst poszczególnych województw 
ujmuje tabela 2.1.4. 
 
2.1.4. Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego 
 
Dynamika i poziom wydatków 
 

W okresie od 1999 r. (roku wprowadzenia samorządu terytorialnego na trzech 
poziomach administracji publicznej), jedynie rok 2004 (pierwszy rok obowiązywania 
zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) charakteryzował się 
szybszym tempem wzrostu dochodów budżetowych od dynamiki wydatków. W 2004 r. 
niepewność skutków zmiany zasad kształtowania dochodów oraz osiągnięty w praktyce 
gwałtowny przyrost dochodów w niektórych typach jst (np. w województwach wzrost 
o 52,7%) spowodowały, że wszystkie typy jst, poza gminami, nie wykorzystały poprawy 
sytuacji dochodowej dla osiągnięcia odpowiedniego wzrostu wydatków i per saldo 
wygospodarowały nadwyżkę. Rok 2007 był drugim z kolei wyjątkowym rokiem. Poziom 
zrealizowanych w tym roku przez jst wydatków był zaledwie o 7,6% wyższy od wydatków 
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z poprzedniego roku (przy wzroście dochodów o 12,3%), co po uwzględnieniu 2,5% 
wskaźnika inflacji zapewniało wzrost realny w wysokości 5,1%. Taki wskaźnik wzrostu 
wydatków był najniższy od osiągniętego w 2003 r. 
 

Wydatki budżetowe ogółem w latach 2004, 2006 i 2007 oraz ich dynamika w latach 2004 - 2007 

Wydatki (w mln zł) Wskaźniki dynamiki wydatków (w %) 
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Wyszczególnienie 
2004 2006 2007 

nominalne realne1) nominalne 

POLSKA, z tego: 91 389,1 120 038,2 129 113,1 112,9 113,6 115,6 107,6 105,1 141,3 
- gminy 40 941,8 53 179,6 56 074,1 111,9 112,0 116,0 105,4 102,9 137,0 

- m. st. Warszawa 6 257,0 8 086,1 9 098,0 122,7 119,5 108,2 112,5 110,0 145,4 

- miasta na 
prawach powiatu 25 879,7 33 151,3 36 779,1 112,1 112,1 114,3 110,9 108,4 142,1 

- powiaty 12 444,7 15 593,0 16 069,6 108,7 111,6 112,3 103,1 100,6 129,1 

- województwa 
samorządowe 5 865,9 10 028,1 11 092,2 124,5 129,3 132,2 110,6 108,1 189,1 

 

1) Wskaźnik inflacji – 2,5%. 

 
Szczególnie wolno wzrastały wydatki powiatów (o 0,6% w ujęciu realnym) i gmin 

(realnie o 2,9%). W 2007 r. nie nastąpiły żadne bardziej znaczące zmiany w zasadach 
kształtowania dochodów, nie nastąpił też ich zdecydowany wzrost, do którego 
zagospodarowania mogłyby nie być przygotowane jednostki. Zasadnicze zmiany dotyczyły 
sposobu przepływu środków z budżetu Unii Europejskiej i z państw członkowskich EFTA, 
co mogło wpłynąć na sprawność ich wykorzystania. 

 
Dynamika podstawowych części wydatków budżetowych jst w roku 2007 (w %) 

Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 

ogółem inwestycyjne ogółem wynagrodzenia 
i pochodne dotacje obsługa długu 

Wyszczególnienie 
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POLSKA, z tego: 108,4 178,1 107,7 177,0 107,3 133,9 107,2 120,2 110,2 145,8 118,4 114,6 
- gminy 97,5 141,3 96,9 140,2 107,5 136,0 107,2 119,5 110,7 139,0 119,9 114,3 

- m. st. Warszawa 138,5 172,7 139,1 176,1 107,8 140,3 106,8 130,1 111,0 118,2 96,6 103,5 

- miasta na 
prawach powiatu 123,7 231,6 123,1 231,3 107,5 127,1 107,1 118,5 111,0 132,8 118,5 106,9 

- powiaty 92,2 166,3 92,3 166,8 104,9 124,9 106,4 118,6 115,1 164,5 132,5 151,8 

- województwa 
samorządowe 111,7 233,5 110,4 232,7 110,0 170,4 114,2 147,2 107,5 179,7 148,8 168,2 

 
Zahamowanie wzrostu wydatków budżetowych dotknęło przede wszystkim jst 

województw: świętokrzyskiego (nominalnie 0,8% i realnie spadek o 1,7%), lubuskiego 
(odpowiednio 2,7% i wzrost o 0,2%) i podlaskiego (odpowiednio 3,0% i wzrost o 0,5%). 
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Najwyższy wskaźnik wzrostu wydatków osiągnęły jst województw: małopolskiego (11,0% 
nominalnie i 8,5% realnie) oraz mazowieckiego i pomorskiego (odpowiednio 10,3% i 7,8%), 
czyli raczej województw bogatych, których jst mogą utrzymać wysoki poziom wydatków 
bez dofinansowania środkami unijnymi. 

Przeciętnie w jst kraju tempo wzrostu wydatków majątkowych (8,4%) nie odbiegało od 
tempa wzrostu wydatków bieżących (7,3%) jednak wzrost wydatków majątkowych (35,2%) 
osiągnięty w 2006 r. wskazywał na gwałtowne załamanie w tym zakresie. Wydatki 
inwestycyjne jst w 2007 r. wzrosły o 7,7%, a w 2006 r. o 37,4%. Zakres realizowanych 
wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych był zróżnicowany w poszczególnych typach 
jst oraz w regionach kraju. 

Zahamowanie tempa wzrostu wydatków majątkowych, które obok wydatków 
inwestycyjnych obejmują zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego, nastąpił przede wszystkim w gminach oraz powiatach. Najbardziej istotne 
znaczenie miał fakt, że spadek zarówno tempa, jak i poziomu zrealizowanych wydatków 
dotknął najważniejszą część wydatków majątkowych – wydatki inwestycyjne tych 
jednostek. Gminy w 2007 r. zrealizowały zaledwie 97,5% wielkości wydatków majątkowych 
z poprzedniego roku i jeszcze mniej – 96,9% wydatków inwestycyjnych. Jeszcze bardziej 
wyraźny spadek rozmiarów inwestycji wystąpił w powiatach (92,3% poziomu z 2006 r.). 
Były to jednak wielkości wyższe niż w 2004 r. (wzrost wydatków inwestycyjnych 
w stosunku do 2004 r. w gminach wyniósł 40,2%, a w powiatach 66,8%). Najbardziej 
znacząco w 2007 r. wzrosły wydatki inwestycyjne miast na prawach powiatów (o 23,1% 
w stosunku do 2006 r. i o 131,3% w stosunku do 2004 r.), ze szczególną pozycją m. st. 
Warszawy, którego wydatki inwestycyjne w 2007 r. zwiększyły się o 39,1%. Jednak ze względu 
na znaczne ograniczenie ich dynamiki w latach wcześniejszych, w okresie 2004 - 2007 
osiągnięty wzrost wyniósł tu tylko 76,1% i był niższy od przeciętnego w tym okresie dla 
wszystkich jst (77,0%). W tym okresie wysoką dynamikę wydatków inwestycyjnych osiągnęły 
także województwa samorządowe. 

Ograniczenie nie tylko tempa wzrostu, ale i rozmiarów wydatków inwestycyjnych 
wystąpiło przede wszystkim w jst województw najmniej zamożnych. Jst województwa 
świętokrzyskiego zrealizowały zaledwie 82,6% poziomu tych wydatków z 2006 r., 
w województwie lubuskim – 85,4%, w podlaskim – 88,6%, w podkarpackim – 90,0% 
i w województwie lubelskim – 96,5%. Z tego grona jedynie województwo lubuskie nie 
należy do województw od lat utrzymujących się w grupie najsłabiej rozwiniętych 
gospodarczo i osiągających najniższe dochody. Wskazuje to na znaczenie, jakie w ostatnich 
latach dla rozwoju słabszych województw miały środki unijne. 

W roku 1999 r. nastąpiło wyraźne załamanie procesów inwestycyjnych w jst niektórych 
województw, inne – z reguły zamożniejsze województwa, osiągnęły zbliżone do 20% 
wzrosty tych wydatków. W jst województwa pomorskiego wzrost wydatków majątkowych 
wyniósł 22,5%, a inwestycyjnych – 21,9%, jst województwa mazowieckiego zwiększyły 
swoje wydatki inwestycyjne o 19,1%, małopolskiego o 18,9% i dolnośląskiego o 15,3%. 

Przy dużym zróżnicowaniu sytuacji jst województw w zakresie działalności 
inwestycyjnej, w 2007 r. nie było takiego województwa, w którym przeciętnie nie 
wzrosłyby, w stosunku do 2006 r., wydatki bieżące. Wzrost był bardzo wyrównany (od 5,5% 
w województwie śląskim do 9,9% w małopolskim). Pod tym względem wyrównana była 
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również sytuacja poszczególnych typów jst. Wydatki bieżące powiatów wzrosły o 4,9%, 
a województw samorządowych o 10,0%. Wszystkie typy jst odnotowały też wzrost 
podstawowych grup wydatków bieżących – przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia 
i pochodne. Mimo narastającej już presji na rynku pracy tempo wzrostu wynagrodzeń 
(7,2%) nie było przeciętnie wyższe od wzrostu ogólnej kwoty wydatków bieżących (nieco 
bardziej niż w innych typach jst wzrosła kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne 
w województwach samorządowych). Nie było też województw, w których jst szczególnie 
silnie zwiększyłyby wydatki na wynagrodzenia i pochodne (od 6,4% w województwie 
kujawsko-pomorskim i lubuskim do 8,1% w dolnośląskim). Bardziej dynamicznie zwiększył 
się natomiast zakres zadań przekazywanych przez jst do realizacji jednostkom uzyskującym 
z budżetu dotacje (mieszczą się tu zarówno jednostki organizacyjne jst jak zakłady 
budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, jak i jednostki spoza sektora finansów publicznych). 
W 2007 r. szczególnie zwiększyła się ta forma realizowania wydatków w powiatach (wzrost 
przekazywanych przez powiaty dotacji o 15,1%). Bardzo zróżnicowana była sytuacja 
poszczególnych typów jst w zakresie wzrostu kosztów obsługi długu. W m. st. Warszawa koszty 
te obniżyły się w 2007 r. o 3,4%, natomiast w województwach samorządowych – wzrosły 
o 48,8%. We wszystkich jst kraju wydatki te wzrosły bardziej dynamicznie od pozostałych grup 
wydatków bieżących i majątkowych, jednak ich udział w ogólnej kwocie wydatków pozostaje 
niewielki. Dynamikę wydatków budżetowych oraz podstawowych ich części w rozbiciu na 
województwa przedstawia tabela 2.1.3. 

Poziom wydatków budżetowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jaki 
ukształtował się w wyniku wcześniej osiąganych rezultatów oraz omówionych zmian, które 
nastąpiły w 2007 r. dawał obraz bardzo zbliżony do zróżnicowania poziomu dochodów. 
Przypadająca na jednego mieszkańca ogólna kwota wydatków budżetowych jst 
województwa lubelskiego stanowiła 87% poziomu przeciętnego dla jst kraju,                       
w województwie podlaskim i świętokrzyskim – 88%, podkarpackim i łódzkim 91%, 
a w województwie mazowieckim – 128%, w dolnośląskim – 107%, w pomorskim – 106%. 
Jeszcze bardziej zróżnicowany był poziom wydatków inwestycyjnych. Wahał się on od 
72% średniej krajowej w województwie lubelskim do 141% w mazowieckim, 115% 
w dolnośląskim, czy 114% w pomorskim. W jst województwa lubelskiego przeciętnie na 
jednego mieszkańca przypadało 494 zł wydatków inwestycyjnych, co stanowi 50,7% 
poziomu jst województwa mazowieckiego (975 zł).  

Poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie wykazywał już tak wyraźnego 
związku z poziomem zamożności województw. W przeliczeniu na jednego mieszkańca 
przeznaczano na ten cel w jst województwa lubelskiego równie dużo jak przeciętne w jst 
kraju, w podkarpackim o 2% więcej, w świętokrzyskim o 1% więcej, jedynie w podlaskim 
o 6% mniej. Jednocześnie najwyższy poziom wynagrodzeń i pochodnych utrzymywał się 
w województwie śląskim (93% średniej krajowej) podlaskim (94%), wielkopolskim (96%), 
dolnośląskim i małopolskim (98%). Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że porównywane 
wskaźniki przeliczane były na jednego mieszkańca, a nie na jednego pracownika sektora 
samorządowego, przy tym na terenach silniej zurbanizowanych, co jest mocno powiązane ze 
stopniem rozwoju i zamożności województw – zatrudnianie pracowników w szkołach, 
administracji czy innych dziedzinach działalności samorządowej może być znacznie bardziej 
racjonalne niż na terenach wiejskich o niezbyt dużych szkołach, koniecznych do utrzymania 
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ze względu na duże odległości. W małych gminach każdy pracownik samorządowy 
obsługuje z reguły mniejszą liczbę mieszkańców, co było trudne do wyeliminowania nawet 
przy łączeniu różnych rodzajów obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. Z tego 
powodu województwa o dużej koncentracji miast na prawach powiatów i innych miast są 
pod tym względem w lepszej sytuacji. 
 
Struktura wydatków budżetowych 

 

Różnice w tempie i kierunkach zmian poszczególnych grup wydatków stopniowo 
oddziaływują na ich poziom oraz strukturę. Dla dalszych perspektyw rozwoju 
poszczególnych jst decydujące znaczenie ma część wydatków przeznaczonych na 
inwestycje. Udział inwestycji w wydatkach z jednej strony zależy od zamożności jst, 
z drugiej określa możliwości jej osiągnięcia w przyszłości. Związek między wysokością 
osiąganych dochodów a rozmiarami ich części przeznaczonej na inwestycje nie jest 
nierozerwalny dzięki możliwości korzystania z zasilania zewnętrznego w postaci kredytów 
i pożyczek, nadal jednak jst muszą się liczyć z możliwościami spłaty zaciąganych 
zobowiązań, co nie pozostaje bez związku z zasobnością budżetów samorządowych. 
Znacznie większe możliwości oderwania się od osiąganego stopnia zamożności jst stwarzają 
coraz szersze możliwości korzystania z bezzwrotnych środków zagranicznych, które 
w głównej mierze przeznaczone są na cele inwestycyjne. Z tego względu trudno, wzorem lat 
wcześniejszych, traktować udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wydatków 
budżetowych jako wyznacznik sytuacji dochodowej jst. Bez uwzględnienia uzyskanej 
pomocy można przyjąć, że inwestycje realizowane były w większej skali, gdy pozwalała na 
to wygospodarowana nadwyżka dochodów przekraczających potrzeby sfinansowania zadań 
obligatoryjnych – najczęściej bieżących. W sytuacji konkretnych jst zależy to od kosztów 
realizacji tych zadań, jednak w skali całego kraju można przyjąć, że wzrost udziału 
wydatków inwestycyjnych sygnalizował poprawę sytuacji finansowej jst. Uwzględnienie 
środków uzyskiwanych przez jst z budżetu UE oraz w formie pomocy od państw 
członkowskich EFTA zerwało tę dosyć wyraźną korelację. 

 
Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych jst w roku 1999 i w latach 2003 - 2007 
oraz udział poszczególnych typów jst w wydatkach inwestycyjnych w roku 2004 i w latach 2006 i 2007 (w %) 

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
w latach 

Udział poszczególnych typów 
jst w samorządowych 

wydatkach inwestycyjnych Wyszczególnienie  

1999 2003 2004 2005 2006 2007 2004 2006 2007 
POLSKA, z tego: 18,6 15,2 16,2 17,1 20,3 20,3 100,0 100,0 100,0 
- gminy 20,9 16,9 18,1 17,9 20,1 18,5 49,8 43,9 39,4 
- m. st. Warszawa 27,6 15,9 15,5 13,1 15,1 18,7 6,5 5,0 6,5 
- miasta na prawach 

powiatu 17,2 12,0 13,6 15,7 20,0 22,2 23,8 27,2 31,1 

- powiaty 6,4 8,8 10,1 11,6 14,6 13,1 8,5 9,3 8,0 
- województwa 

samorządowe 31,8 32,8 28,8 31,4 35,5 35,4 11,4 14,6 15,0 

 
Mimo uzyskanej w 2007 r. poprawy sytuacji dochodowej jst, w wyniku opóźnień          

w rozdysponowaniu środków zagranicznych (głównie unijnych) z nowej perspektywy 
finansowej, ujawniło się również zahamowanie wzrostu, a w niektórych typach jst – nawet 
spadek udziału wydatków inwestycyjnych. 
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Niepokój budzi obniżenie udziału wydatków inwestycyjnych akurat w tych typach jst, 
w których udziały te już wcześniej były najniższe. Szczególne znaczenie dla stanu 
infrastruktury komunalnej ma obniżenie udziału wydatków inwestycyjnych w gminach, 
które realizowały około 40% wszystkich samorządowych wydatków inwestycyjnych, 
w części, która decyduje o lokalnych warunkach życia i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Stopniowa utrata znaczenia gmin w całym systemie samorządowym, 
sygnalizowana spadkiem ich udziału w ogólnej kwocie realizowanych przez jst dochodów 
przejawia się jeszcze wyraźniej w utrzymującym się od 2004 r. spadku udziału tych 
jednostek w kwocie samorządowych wydatków inwestycyjnych (z 49,8% do 39,4%). 
Jednocześnie następował spadek udziału wydatków inwestycyjnych realizowanych przez 
powiaty (z 8,5% do 8,0%), co jeszcze bardziej zmniejszyło możliwość poprawy warunków 
lokalnych, poza ośrodkami zaliczanymi do miast na prawach powiatów. Ich udział 
w wartości inwestycji realizowanych przez jednostki samorządowe zwiększył się z 23,8% 
w 2004 r. do 31,1% w 2007 r. Zwiększały się również systematycznie udziały inwestycji 
w kwocie realizowanych przez te jednostki wydatków budżetowych (z 13,6% w 2004 r. 
do 22,2% w 2007 r.). W ciągu czterech lat miasta na prawach powiatu z jednostek 
niedofinansowanych, zmuszonych do wykorzystania swoich dochodów przede wszystkim na 
realizację obligatoryjnych zadań bieżących, przekształciły się w ośrodki najbardziej 
dynamicznie i w jak najszerszym zakresie realizujące przebudowę swojej infrastruktury. 
Postęp w tej dziedzinie nastąpił nawet w przeżywającym zastój inwestycyjny m. st. 
Warszawie. Taką poprawę, miasta na prawach powiatu, zawdzięczają w pewnej mierze 
silniejszemu wpływowi dobrej koniunktury gospodarczej na dochody osiągane przez duże 
ośrodki miejskie, nie ulega jednak wątpliwości, że wypracowały ją również coraz 
skuteczniej walcząc o uzyskanie środków unijnych. 

Zmiany w wykorzystaniu dochodów na cele inwestycyjne przez poszczególne typy jst 
miały wpływ na sytuację poszczególnych województw. Najniższy udział wydatków 
inwestycyjnych w 2007 r. wystąpił w jst województw: lubelskiego (16,8%), świętokrzyskiego 
(17,2%), warmińsko-mazurskiego (17,3%), podkarpackiego (17,5%) i podlaskiego (17,8%). 
Najwyższe wskaźniki osiągnęły jst województw: mazowieckiego (22,5%), dolnośląskiego 
i pomorskiego (21,9%) oraz śląskiego (21,6%). Taki wynik utrwala dotychczasowe 
zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju infrastruktury komunalnej kraju. 

Udział wydatków bieżących, w przeciwieństwie do udziału inwestycji, stopniowo 
obniżał się, osiągając w 2007 r. 79,0%. Poprawa w tym zakresie obejmowała wszystkie typy 
jst, jednak w 2007 r. została zahamowana w gminach i powiatach (co związane było ze 
spadkiem poziomu, stanowiących dopełnienie dla wydatków bieżących, inwestycji 
zrealizowanych przez te jednostki). 

Stanowiące podstawową część wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia 
i pochodne w największym stopniu obciążały budżety powiatów i gmin. Związane było to 
z charakterem realizowanych przez nie zadań (pracochłonna oświata i opieka społeczna, 
bezpieczeństwo) oraz w przypadku gmin – wspomnianymi wcześniej trudnościami 
w racjonalnym gospodarowaniu zasobami ludzkimi w mniejszych i niezurbanizowanych 
jednostkach samorządowych. Z charakterem realizowanych zadań związany był również 
najniższy udział tych wydatków w budżetach województw samorządowych. W 2007 r. 
nastąpiło zharmonizowanie, utrzymującego się od 2003 r., procesu ograniczania udziału tych 
wydatków w strukturze budżetów jst. Wydaje się to zrozumiałe ze względu na sytuację na 
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rynku pracy. Wzrost udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie nastąpił 
w miastach na prawach powiatu i w m. st. Warszawa, być może dlatego, że w tych 
ośrodkach również w latach wcześniejszych nie odczuwało się nadwyżek rąk do pracy 
i dlatego też sytuacja uległa mniejszym zmianom. 

 
Udział poszczególnych grup wydatków bieżących w ogólnej kwocie wydatków budżetowych jst w latach 2003 i 2004 oraz 
2006 i 2007 (w %) 

Udział wydatków bieżących 
Wyszczególnienie Lata Wydatki 

ogółem wynagrodzenia 
i pochodne dotacje obsługa długu pozostałe 

2003 84,5 43,4 9,0 1,0 31,1 
2004 83,4 40,8 9,9 0,9 31,7 
2006 79,2 34,9 9,9 0,7 33,7 

POLSKA, z tego: 

2007 79,0 34,8 10,2 0,8 33,2 
2003 82,9 44,6 5,8 0,9 31,6 
2004 81,7 41,8 5,5 0,8 33,6 
2006 79,6 35,9 5,3 0,6 37,8 - gminy 

2007 81,2 36,5 5,6 0,6 38,5 
2003 84,1 33,5 11,1 1,9 37,6 
2004 84,2 29,5 17,2 1,7 35,7 
2006 84,7 27,9 14,1 1,4 41,3 

- m. st. Warszawa 

2007 81,2 26,4 13,9 1,2 39,7 
2003 87,3 42,3 11,6 1,5 32,0 
2004 85,6 39,8 11,4 1,3 33,1 
2006 79,0 34,4 10,6 0,9 33,1 

- miasta na prawach 
powiatu 

2007 76,6 33,2 10,6 1,0 31,8 
2003 91,2 57,1 4,7 0,5 28,9 
2004 89,8 57,3 5,1 0,6 26,6 
2006 85,3 51,0 5,8 0,5 27,9 

- powiaty 

2007 86,9  52,7 6,5 0,7 27,0 
2003 66,7 17,7 28,7 0,4 19,9 
2004 70,3 15,4 35,8 0,5 18,5 
2006 63,7 11,6 35,0 0,3 16,7 

- województwa 
samorządowe 

2007 63,3 12,0 34,1 0,4 16,8 
 
W 2007 r. ponad jedną dziesiątą zadań (w ujęciu wartościowym) realizowały jednostki 

organizacyjne traktowane jako gospodarka pozabudżetowa oraz podmioty spoza sektora 
finansów publicznych, którym zalecono realizację tych zadań. Zakres takiego sposobu 
realizacji zadań stopniowo rozszerzał się, o czym świadczył wzrost udziału dotacji 
w wydatkach jst, jednak proces ten był bardzo powolny. Najszerzej zlecanie zadań 
wykorzystywały województwa samorządowe. Koszty obsługi długu od początku 
funkcjonowania samorządów utrzymują się na niskim poziomie (absorbują niecały procent 
wydatków budżetowych jst) i nie wykazują zdecydowanych zmian. Najsilniej obciążony 
tymi kosztami był budżet m. st. Warszawy, jednak akurat w tej jednostce kierunek zmian jest 
wyraźny – następuje spadek udziałów kosztów obsługi długu w wydatkach, który w 2003 r. 
wynosił 1,9%, a w 2007 r. osiągnął poziom 1,2%. W strukturze wydatków nie wyodrębniono 
wydatków poniesionych w związku z udzielonymi przez jst poręczeniami, ponieważ kwoty 
te były niewielkie (we wszystkich wymienionych jednostkach osiągały poziom 0,1% ogólnej 
kwoty wydatków). 

Wydatki jst, podobnie jak w latach ubiegłych, koncentrowały się w czterech działach 
klasyfikacji budżetowej, przede wszystkim w dziale Oświata i wychowanie (30,5%), 
Transport i łączność (16,1%), Pomoc społeczna (14,7%) i Administracja publiczna (9,1%), 
przy czym od 2004 r. następowały tu pewne zmiany związane ze stopniowym spadkiem 
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udziału wydatków oświatowych i na administrację, a wzrostem udziału wydatków 
ponoszonych na transport oraz pomoc społeczną. Wydatki oświatowe stanowiły dominującą 
grupę wydatków we wszystkich typach jst poza województwem (5,9% wydatków tych 
jednostek) oraz m. st. Warszawą, która przeznaczyła na ten cel ponad 20% swoich wydatków, 
jednak jeszcze więcej (29,1%) przeznaczyła na utrzymanie i budowę dróg. 

 
Struktura wydatków budżetowych jst według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2004 i 2007 (w %) 

Jst ogółem Gminy M. st. 
Warszawa 

Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Województwa 
samorządowe Działy klasyfikacji budżetowej 

2004 2007 2007 
Razem wydatki budżetowe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
801 - Oświata i wychowanie 36,6 30,5 36,5 20,3 30,1 33,3 5,9 
600 - Transport i łączność 12,7 16,1 8,4 29,1 19,4 12,8 38,0 
852 - Pomoc społeczna  12,8 14,7 19,1 6,1 13,8 16,0 0,4 
750 - Administracja publiczna 9,9 9,1 10,4 7,4 7,1 11,6 6,9 
900 - Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 5,7 5,4 7,4 2,4 7,0 0,0 0,4 

921 - Kult1ura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 3,3 3,7 3,2 4,4 3,5 0,5 10,4 

700 - Gospodarka mieszkaniowa 3,1 3,4 3,1 10,9 4,3 0,6 0,3 
854 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza 2,9 3,1 2,0 2,3 3,3 7,8 2,4 

851 - Ochrona zdrowia 2,3 2,4 0,8 2,4 1,6 4,5 9,7 
754 - Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 2,2 2,1 1,2 2,6 2,4 5,9 0,3 

926 - Kultura fizyczna i sport 1,5 2,1 2,5 1,8 2,6 0,3 1,0 
010 - Rolnictwo i łowiectwo 2,2 2,0 2,8 0,0 0,1 0,3 7,7 
758 - Różne rozliczenia 1,2 1,5 0,3 7,0 1,1 0,5 5,8 
853 - Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 0,9 1,3 0,2 0,8 1,1 3,4 5,5 

757 - Obsługa długu 1,0 0,8 0,7 1,3 1,1 0,8 0,4 
630 - Turystyka 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 
Pozostałe działy 1,6 1,6 1,1 1,1 2,5 1,7 4,7 

 
Udział poszczególnych typów jst w wydatkach budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w 2007 r. (w %) 

Działy klasyfikacji budżetowej Jst ogółem Gminy M. st. 
Warszawa 

Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Województwa 
samorządowe 

Wydatki budżetowe jst wg typów, 
w tym w działach 100,0 43,5 7,0 28,5 12,4 8,6 

801 - Oświata i wychowanie 100,0 51,8 4,7 28,2 13,6 1,7 
600 - Transport i łączność 100,0 22,6 12,8 34,4 9,9 20,3 
852 - Pomoc społeczna  100,0 56,6 2,9 26,8 13,5 0,2 
750 - Administracja publiczna 100,0 49,6 5,8 22,2 15,9 6,5 
900 - Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 100,0 59,4 3,1 36,8 0,1 0,6 

921 - Kult1ura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 100,0 38,2 8,5 27,1 1,7 24,5 

700 - Gospodarka mieszkaniowa 100,0 38,9 22,4 35,9 2,2 0,6 
854 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza 100,0 27,6 5,1 29,6 31,2 6,5 

851 - Ochrona zdrowia 100,0 14,7 7,2 19,3 23,5 35,3 
754 - Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 100,0 23,6 8,6 32,3 34,4 1,1 

926 - Kultura fizyczna i sport 100,0 52,0 6,0 35,9 1,8 4,3 
010 - Rolnictwo i łowiectwo 100,0 63,0 0,0 1,3 1,9 33,8 
758 - Różne rozliczenia 100,0 10,0 32,5 20,7 4,1 32,7 
853 - Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 100,0 5,4 4,0 23,0 32,0 35,6 

757 - Obsługa długu 100,0 34,5 10,7 37,4 12,8 4,6 
630 - Turystyka 100,0 70,4 3,2 12,5 3,2 10,7 
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Wydatki transportowe, podobnie jak w m. st. Warszawie, stanowiły najważniejszą część 
wydatków województw samorządowych (38,0%). Województwa ponadto, około 10% 
wydatków przeznaczały na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego i na ochronę zdrowia 
oraz około 8% - na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa, co wiązało się z realizacją 
inwestycji w regionalnej infrastrukturze związanej z gospodarką wodną. Dla powiatów, 
obok oświaty, transportu, pomocy społecznej i administracji, ważnym kierunkiem 
wydawania pieniędzy były wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą, w związku 
z usytuowaniem tych zadań na szczeblu powiatu oraz wydatki na zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową. Realizacja pozostałych zadań 
samorządowych absorbuje mniej niż 5% wydatków poszczególnych typów jst. 

Podstawową część zadań samorządowych w 2007 r. realizowały gminy (43,5%). 
Szczególnie duży udział posiadały one w wykonywaniu zadań samorządowych z zakresu 
rolnictwa i łowiectwa (63,0% wydatków samorządowych na te zadania), gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska (59,4%), pomocy społecznej (56,6%), kultury fizycznej 
i sportu (52,0%) oraz oświaty i wychowania (51,8%). Na realizację zadań z zakresu turystyki 
jst przeznaczyły 0,2% wydatków, jednak 70,4% tych zadań realizowały gminy. 

 
Struktura wydatków inwestycyjnych jst według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2004 i 2007 (w %) 

Jst ogółem Gminy M. st. 
Warszawa 

Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Województwa 
samorządowe Działy klasyfikacji budżetowej 

2004 2007 2007 
Razem wydatki inwestycyjne 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
600 - Transport i łączność 34,9 40,7 28,9 54,3 47,1 51,8 47,0 
900 - Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 17,7 14,2 20,9 3,2 18,0 0,1 1,0 

801 - Oświata i wychowanie 12,4 9,0 13,8 9,0 6,5 10,7 1,1 
010 - Rolnictwo i łowiectwo 10,8 6,5 11,3 0,0 0,2 0,5 12,7 
851 - Ochrona zdrowia 4,9 6,0 0,8 8,6 3,0 15,3 19,3 
926 - Kultura fizyczna i sport 3,7 5,3 6,8 4,1 6,7 1,2 1,2 
700 - Gospodarka 

mieszkaniowa 5,1 4,9 5,6 6,0 6,8 1,2 0,2 

921 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 2,5 4,5 3,9 4,8 4,4 0,6 8,3 

750 - Administracja publiczna 2,7 2,8 2,7 3,8 2,0 4,3 3,7 
754 - Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

1,7 1,8 1,8 1,9 1,3 6,0 0,5 

854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza 1,4 0,4 0,1 0,8 0,4 1,9 0,6 

Pozostałe działy 2,2 3,9 3,4 3,5 3,6 6,4 4,4 

 
Najpoważniejszą część zadań z zakresu utrzymania i budowy dróg realizowały miasta na 

prawach powiatu (34,4%) i gminy (22,6% wydatków samorządowych na te zadania). M. st. 
Warszawa było znaczącym wykonawcą zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (22,4% 
wydatków przeznaczonych na ten cel przez samorządy). Pozostałe miasta na prawach 
powiatu, obok ponad 30% udziału w realizacji zadań transportowych, wyróżniały się 
również wysokim zaangażowaniem w realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej 
(36,8%), gospodarki mieszkaniowej (35,9%), kultury fizycznej i sportu (35,9%) oraz 
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bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (32,3%). Powiaty w zakresie 
swoich obowiązków wykonywały bardzo wiele zadań z zakresu edukacyjnej opieki 
wychowawczej (31,2%), bezpieczeństwa publicznego (34,4%) i ochrony zdrowia (23,5%), 
a województwa samorządowe – zadania z zakresu ochrony zdrowia (stanowiło to 35,3% 
wydatków samorządowych na ochronę zdrowia), rolnictwa i łowiectwa (33,8%), pozostałych 
zadań z polityki społecznej (35,6%) oraz kultury i dziedzictwa narodowego (24,5%), także 
transportu (20,3%). 

Wydatki inwestycyjne jst koncentrowały się w innych działach klasyfikacji budżetowej. 
W tej ważnej dla rozwoju infrastruktury komunalnej części wydatków, wyróżniały się 
nakłady ponoszone na budowę i modernizację dróg (40,7% wydatków inwestycyjnych jst 
w 2007 r.). Budowa tego typu infrastruktury pochłonęła 28,9% wydatków inwestycyjnych 
gmin, 47,1% – miast na prawach powiatów, 51,8% – powiatów i 47,0% wydatków 
inwestycyjnych województw. Malejącą, w stosunku do 2004 r., ale nadal znaczącą część 
wydatków inwestycyjnych jst stanowiły inwestycje związane z gospodarką komunalną 
i ochroną środowiska (14,2%) oraz z oświatą i wychowaniem (9,0%). Gminy i miasta na 
prawach powiatu na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 
przeznaczały około 20% swoich wydatków inwestycyjnych, a inwestycje w infrastrukturę 
oświatową pochłonęły 13,8% wydatków inwestycyjnych gmin i 10,7% powiatów. W m. st. 
Warszawa ponad 50% stanowiły wydatki na budowę i modernizację dróg, w innych 
miastach na prawach powiatu znaczącymi kierunkami inwestowania była, obok transportu, 
gospodarka komunalna (18,0%), w powiatach – ochrona zdrowia (15,3% wydatków 
inwestycyjnych tych jednostek), a w województwach samorządowych – ochrona zdrowia 
(19,3%) oraz rolnictwo i łowiectwo (12,7%). 

 
Udział poszczególnych typów jst w wydatkach inwestycyjnych według działów klasyfikacji budżetowej w 2007 r. (w %) 

Ważniejsze działy klasyfikacji 
budżetowej Jst ogółem Gminy M. st. 

Warszawa 

Miasta na 
prawach 
powiatu 

Powiaty Województwa 
samorządowe 

Wydatki inwestycyjne wg typów, 
w tym w działach 100,0 39,4 6,5 31,1 8,0 15,0 

600 - Transport i łączność 100,0 28,0 8,6 35,9 10,2 17,3 
900 - Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 100,0 58,0 1,5 39,4 0,1 1,0 

801 - Oświata i wychowanie 100,0 60,1 6,4 22,2 9,4 1,9 
010 - Rolnictwo i łowiectwo 100,0 68,9 0,0 1,0 0,6 29,5 
851 - Ochrona zdrowia 100,0 5,6 9,4 15,9 20,5 48,6 
926 - Kultura fizyczna i sport 100,0 50,6 5,0 39,1 1,9 3,4 
700 - Gospodarka mieszkaniowa 100,0 45,9 8,0 43,5 2,0 0,6 
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 100,0 34,0 6,9 30,6 1,0 27,5 

750 - Administracja publiczna 100,0 37,8 8,6 22,2 12,0 19,4 
754 - Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 100,0 40,0 6,8 22,1 26,7 4,4 

854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza 100,0 6,3 11,8 28,6 34,7 18,6 

 
Najpoważniejszym inwestorem w dziedzinie transportu były miasta na prawach powiatu. 

W 2007 r. realizowały one 35,9% samorządowych inwestycji w tej dziedzinie. Tylko 
28,0% wydatków samorządowych przeznaczonych na ten cel zrealizowały gminy, a 17,3% 
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– województwa. Gminy dominowały jako inwestor w rozwój infrastruktury dla rolnictwa 
i łowiectwa (tj. 68,9% tych inwestycji), infrastruktury oświatowej (60,1%), gospodarki 
komunalnej (58,0%) oraz kultury fizycznej i sportu (50,6%). Miasta na prawach powiatu 
były znaczącymi realizatorami inwestycji samorządowych w gospodarce mieszkaniowej 
(zrealizowały 43,5% tych inwestycji przy przeciętnym 31,1% udziale tych jednostek 
w realizacji wszystkich rodzajów inwestycji samorządowych). Wyższy od przeciętnego był 
również ich udział w rozbudowie infrastruktury dla kultury fizycznej i sportu (39,1%) oraz 
gospodarki komunalnej (39,4%). Powiaty wyróżniały się zakresem inwestowania i bazą 
materialną dla edukacyjnej opieki wychowawczej (34,7% udział w realizacji tych inwestycji 
przy przeciętnym dla całości inwestycji samorządowych, równym 8,0%), bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony przeciwpożarowej (26,7%) oraz ochrony zdrowia (20,5%). 
Województwa samorządowe, które przeciętnie realizowały 15,0% wartości inwestycji 
samorządowych, miały bardzo wysoki udział w rozbudowie infrastruktury dla ochrony 
zdrowia – 48,6%, w realizacji inwestycji samorządowych dla rolnictwa (infrastruktura 
wodna) – 29,5% i w rozbudowie bazy samorządowych instytucji kultury – 27,5%. 

Uwzględnione w porównaniach udziały odnoszą się do kwot wydatków inwestycyjnych 
finansowanych z budżetów jst. Pamiętać należy, że pełne kwoty wydatków inwestycyjnych 
na rozwój infrastruktury komunalnej obejmują ponadto wydatki realizowane z przychodów 
własnych uzyskiwanych przez będące jednostkami organizacyjnymi jst gospodarstwa 
budżetowe, fundusze celowe oraz samorządowe jednostki posiadające osobowość prawną 
jak: instytucje kultury, SP ZOZ i inne jednostki. Możliwość wygospodarowania własnych 
przychodów i przeznaczenia ich na poprawę warunków działania tych jednostek stanowi 
silny bodziec podnoszenia racjonalności ich działania.  

Szczególnym rodzajem dochodów i finansowanych z nich wydatków są środki 
uzyskiwane z bezzwrotnych źródeł zagranicznych. W kwotach tych dominują fundusze 
uzyskiwane z budżetu Unii Europejskiej obejmujące środki z funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybołówstwa oraz środki z Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, którym dla wyróżnienia w budżecie jst przypisano 
symbol „8”, dodawany jako czwarta cyfra do numerów paragrafów dochodowych                  
i wydatkowych. Niepodlegającym zwrotowi środkom uzyskanym z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 
wypłacane są w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego 
Obszaru Gospodarczego i Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego oraz środkom 
uzyskanym z innych krajów w formie darowizn nadano symbol „5”. Środki pochodzące          
z pożyczek i kredytów zagranicznych oznaczono symbolem „3”, a wypłacane jeszcze środki   
z funduszy przedakcesyjnych – symbolem „1”. 

W kwocie dochodów uzyskanych przez jst w 2007 r. na realizację zadań 
współfinansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych 86,6% stanowiły środki 
zagraniczne, a 13,4% środki przekazane jst ze źródeł krajowych, w tym z budżetu 
państwa. Środki zagraniczne stanowiły 4,5% ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych  
w tym roku przez jst. Rok wcześniej udział tych specyficznych dochodów był niższy         
i wynosił 3,9%. 
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Udział bezzwrotnych środków zagranicznych w finansowaniu działalności poszczególnych typów jst w 2006 i 2007 r. 

Udział w % 

jst 
w dochodach 

z bezzwrotnych 
środków  

środków 
bezzwrotnych 
w dochodach 

ogółem 

środków 
inwestycyjnych 
w dochodach 

z bezzwrotnych 
środków 

jst 
w wydatkach 

z bezzwrotnych 
środków  

środków 
bezzwrotnych 
w wydatkach 

ogółem 

środków 
bezzwrotnych 
w wydatkach 

inwestycyjnych 

Wyszczególnienie 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
POLSKA, z tego: 100,0 100,0 3,9 4,5 80,6 77,0 100,0 100,0 5,0 4,2 20,2 16,0 
- gminy 35,1 26,9 3,1 2,8 93,3 88,8 29,9 24,1 3,4 2,3 16,1 11,1 
- m. st. Warszawa 1,3 1,8 0,7 1,1 91,1 93,4 1,7 0,8 1,3 0,5 8,0 2,1 
- miasta na 
prawach powiatu 28,3 33,8 4,0 5,4 91,2 91,2 33,2 35,6 6,0 5,2 28,5 22,1 

- powiaty 13,5 10,6 4,2 3,9 60,7 62,0 11,4 10,5 4,4 3,5 19,8 16,5 
- województwa 
samorządowe 21,7 26,9 10,5 14,0 52,8 52,3 23,8 29,0 14,3 14,1 21,7 22,1 

 
Znaczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych systematycznie rośnie.       

W 2004 r. stanowiły one zaledwie 0,9% zrealizowanych w tym roku przez jst dochodów,    
w 2005 r. ich udział sięgał już 2,2%, w 2006 r. zwiększył się do wspomnianych już 3,9%. 

Obowiązujące w 2006 r. zasady finansowania „zadań unijnych”, polegające najczęściej 
na refinansowaniu wcześniej poniesionych wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadania, 
powodowały przesunięcie czasowe, którego efektem było ponoszenie w poszczególnych 
latach wyższych wydatków na ich realizację od kwot uzyskiwanych dochodów. W 2007 r. 
nadal utrzymywane były te same zasady finansowania, odnoszące się przede wszystkim do 
tzw. zadań „twardych” – inwestycyjnych, w związku z tym kwoty uzyskanych w tym roku 
dochodów zbliżone były do kwot wydatków poniesionych wcześniej z dochodów własnych 
lub z przychodów jst i podlegających zwrotowi z środków unijnych w 2007 r. (wydatki 
poniesione w 2006 r. wynosiły 6 007 969 tys. zł, podobnie jak dochody zrealizowane            
z 2007 r. 5 899 547 tys. zł). W odróżnieniu od lat wcześniejszych, kwoty zrealizowanych 
w 2007 r. wydatków na „zadania unijne” były jednak niższe od kwot uzyskanych w tym 
roku dochodów (kwota wydatków wyniosła 5 389 014 tys. zł, czyli była o 8,6% niższa od 
dochodów zrealizowanych w tym samym roku i o 10,3% niższa od wydatków zrealizowanych 
rok wcześniej). Sygnalizuje to zahamowanie w procedurach rozpatrywania i podziału środków 
na zgłaszane przez jst projekty. 

W stosunku do 2006 r. zmniejszył się znacznie udział gmin w uzyskiwanych przez jst 
kwotach środków zagranicznych (z 35,1% do 26,9%), chociaż już wcześniej był znacznie 
niższy od udziału tych jednostek w ogólnej kwocie dochodów budżetowych (44,2% 
w 2006 r. i 43,5% w 2007 r.). W gorszej sytuacji, niż w ubiegłym roku, znalazły się również 
powiaty. Ich udział w dochodach ze źródeł zagranicznych zmniejszył się z 13,5% do 10,6%, 
zwiększył się natomiast udział miast na prawach powiatu z 28,3% do 33,8% i województw 
samorządowych z 21,7% do 26,9%. W tych ostatnich środki ze źródeł zagranicznych 
w 2007 r. stanowiły 14,0% wszystkich zrealizowanych przez nie dochodów. O połowę 
niższy (5,4%) był w nich udział miast na prawach powiatu. Najniższą część dochodów 
w formie środków zagranicznych uzyskiwały gminy (2,8%). Środki te przeznaczone były 
w głównej mierze na cele inwestycyjne i obejmowały ponad 90% kwot uzyskiwanych przez 
miasta na prawach powiatu oraz 93,4% kwot, jakie uzyskiwało m. st. Warszawa. 

W wydatkach realizowanych ze środków zagranicznych lub w oparciu o umowy, 
zapewniające refundację ze źródeł zagranicznych objętych umową projektów, podobnie jak 
w dochodach, największa i rosnąca część (33,2% i 35,6% w 2007 r.) przypadała miastom na 
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prawach powiatu. Kontynuowały one największą część projektów objętych tzw. „starą 
perspektywą finansową” na lata 2004 - 2006, jednak pod względem udziału w wydatkach 
sfinansowanych (lub zrefundowanych) ze środków zagranicznych jednostki te uzyskały 
przewagę nad gminami już w 2006 r. W tym samym czasie w tym zakresie zwiększył się 
również udział województw (z 23,8% do 29,0%), a obniżył gmin (z 29,9% do 24,1%) 
i powiatów (z 11,4% do 10,5%).  

Wydatki z bezzwrotnych środków zagranicznych11 w 2006 r. stanowiły 5,0% ogółu 
wydatków budżetowych jst, a w 2007 r. – tylko 4,2%. Spadek ich znaczenia w finansowaniu 
wydatków budżetowych w stosunku do 2006 r. wystąpił we wszystkich typach jst               
(w najniższym stopniu w województwach). Szczególnie dotkliwy ubytek tych środków 
wystąpił w finansowaniu inwestycji. W 2006 r. wydatki finansowane ze środków 
zagranicznych (lub zwróconych po rozliczeniu zadania) stanowiły 20,2% wszystkich 
wydatków inwestycyjnych jst. W 2007 r. udział ten obniżył się do 16,0%. Pogorszenie nie 
objęło jedynie województw samorządowych, które z wymienionych źródeł finansowały 
i finansują około 22% swoich inwestycji. W tej sytuacji łatwiej wyjaśnić dlaczego jednostki 
te utrzymały wysoką dynamikę wydatków inwestycyjnych, przy spadku ich rozmiarów 
w gminach i powiatach. Podkreślić jednak należy, że jeszcze wyższą dynamikę wydatków 
inwestycyjnych w stosunku do 2006 r. uzyskały miasta na prawach powiatu i wyodrębnione 
z nich m. st. Warszawa (odpowiednio 23,1% i 39,1%), mimo że – podobnie jak gminy – odczuły 
skutki zahamowania w rozpatrywaniu i przydziale środków na nowe projekty unijne. 

 
Udział bezzwrotnych środków zagranicznych w finansowaniu działalności jst poszczególnych województw kraju w 2007 r. 

Udział w % 

Wyszczególnienie 
jst 

w dochodach 
z bezzwrotnych 

środków 

środków 
bezzwrotnych 
w dochodach 

ogółem 

środków 
inwestycyjnych 
w dochodach 

z bezzwrotnych 
środków 

jst 
w wydatkach 

z bezzwrotnych 
środków  

środków 
bezzwrotnych 
w wydatkach 

ogółem 

środków 
bezzwrotnych 
w wydatkach 

inwestycyjnych 

POLSKA, z tego: 100,0 4,5 77,0 100,0 4,2 16,0 
Dolnośląskie 10,1 5,6 85,2 9,8 5,1 19,0 
Kujawsko-pomorskie 5,0 4,5 83,5 4,7 3,8 16,8 
Lubelskie 6,2 5,7 65,6 5,6 4,7 17,7 
Lubuskie 4,0 6,7 70,2 3,1 4,9 18,4 
Łódzkie 5,0 3,8 67,7 4,6 3,1 10,6 
Małopolskie 5,8 3,2 70,8 8,4 4,2 15,6 
Mazowieckie 8,0 2,1 82,8 7,7 1,9 6,2 
Opolskie 2,7 4,8 77,8 2,5 4,0 14,6 
Podkarpackie 5,9 5,3 78,0 5,1 4,3 17,2 
Podlaskie 3,3 5,3 70,9 3,0 4,5 16,8 
Pomorskie 7,6 5,5 85,8 8,5 5,8 23,0 
Śląskie 13,5 5,3 79,5 15,1 5,6 21,8 
Świętokrzyskie 2,8 4,2 50,1 2,9 4,1 16,6 
Warmińsko-mazurskie 5,3 6,3 60,7 5,2 5,8 25,1 
Wielkopolskie 9,9 5,2 86,4 9,0 4,4 18,0 
Zachodniopomorskie 4,9 4,9 77,3 4,8 4,6 20,4 

                                                 
11 W sprawozdaniu KR RIO, kwota dochodów z tytułu środków unijnych i innych zagranicznych uwzględnia paragrafy 

dochodowe z końcówkami 1, 3, 5, 7 i 8, którymi oznaczone są środki pochodzące wyłącznie ze źródeł zagranicznych. 
Pominięte zostały paragrafy z końcówkami 2, 4, 6 i 9, które oznaczają dofinansowanie ze źródeł krajowych 
przedsięwzięć współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Tę samą zasadę przyjęto w analizie wydatków, których 
paragrafy oznaczone czwartą cyfrą 2, 4, 6 i 9 określają również dofinansowanie z dochodów i przychodów jst. 
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Największą część środków zagranicznych, wpływających jako dochody do budżetu jst, 
uzyskały jednostki województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. 
Udziały te (poza województwem mazowieckim) przekraczały ich udziały w liczbie ludności 
kraju. Nie oznacza to, że jst wymienionych województw w najwyższym stopniu zasilały swoje 
dochody środkami zagranicznymi. W województwie mazowieckim tylko 2,1% dochodów jst 
stanowiły środki z omawianych źródeł. Najwyższą, bo ponad 6% część dochodów uzyskały ze 
źródeł zagranicznych jst województw: lubuskiego i warmińsko-mazurskiego. Większość 
uzyskanych funduszy zagranicznych stanowiły środki o przeznaczeniu inwestycyjnym. 
Jedynie w jst województwa świętokrzyskiego około 50% uzyskanych kwot sfinansowało tzw. 
projekty „miękkie” – nieinwestycyjne. Środki uzyskane (lub które będą zwrócone) ze źródeł 
zagranicznych w 2007 r. pozwoliły na sfinansowanie 25,1% wydatków inwestycyjnych jst 
województwa warmińsko-mazurskiego, 23,0% wydatków inwestycyjnych jst województwa 
pomorskiego, 21,8% śląskiego i 20,4% zachodniopomorskiego. Najmniejszą część (6,2%) 
wydatków inwestycyjnych jst województwa mazowieckiego zawdzięczają funduszom 
zagranicznym. 

 
2.1.5. Wyniki budżetów jst oraz zobowiązania i należności tych jednostek  

 
Wyniki budżetów jst 

 

Zrealizowane w 2007 r. dochody budżetowe były o 2 267 118 tys. zł wyższe od 
wydatków. Łączna kwota wygospodarowanej nadwyżki stanowiła 1,7% uzyskanych w tym 
roku dochodów. Rok 2006, podobnie jak wcześniejsze, zamknął się deficytem stanowiącym 
2,6% w relacji do dochodów. W tym roku nadwyżkę wygospodarowało tylko 928 jst, 
natomiast deficytem zakończyło rok 1 880 jednostek, czyli 67,0% wszystkich jst. W 2007 r. 
proporcje zostały odwrócone – około 63% jst uzyskało nadwyżkę (1 762 jednostki). 
Deficytem zakończyło rok 36,6% gmin, 40,6% miast na prawach powiatu, 42,0% powiatów 
i 25,0% województw samorządowych. 

 
Wyniki budżetów jst i ich relacja do dochodów w 2007 r. 

Nadwyżka Deficyt 

Wyszczególnienie 
Liczba jst Kwota 

(w tys. zł) 

Relacja do 
dochodów 

(w %) 
Liczba jst Kwota 

(w tys. zł) 

Relacja do 
dochodów 

(w %) 
POLSKA, z tego: 1 762 4 781 207 5,6 1 046 2 514 088 5,4 
- gminy 1 529 2 164 750 6,0 884 1 235 744 5,9 
- m. st. Warszawa 1 673 864 6,9 - - - 
- miasta na prawach powiatu 38 975 608 4,4 26 653 160 4,4 
- powiaty 182 346 520 3,7 132 261 406 3,9 
- województwa samorządowe 12 620 465 8,2 4 363 778 9,7 

 
Najwięcej jednostek deficytowych wystąpiło wśród powiatów i miast na prawach 

powiatu, jednak i w tych grupach jst większość jednostek wygospodarowała nadwyżkę. 
W przypadku wysokiego stopnia zadłużenia jst i obciążenia budżetów kosztami 
finansowania długu, sytuację taką można by odbierać jako pozytywną, jednak dotąd 
przeciętny stopień zadłużenia jst nie był wysoki i nie tylko nie przekraczał ustawowych 
barier (60% limit zadłużenia i 15% relacja spłat kredytów i pożyczek do dochodów), ale 
w decydującej liczbie przypadków mieścił się w realnych granicach możliwości jego spłaty 
(jst wygospodarowują nadwyżkę dochodów ponad potrzeby sfinansowania zadań 
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obligatoryjnych, co daje im możliwości inwestowania z własnych środków lub spłacania 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań). W tej sytuacji niewykorzystana w 2007 r. kwota 
2 514 088 tys. zł zmniejszyła możliwy do osiągnięcia stopień zaspokojenia potrzeb 
zbiorowych i zahamowała dynamikę rozwoju jst. 

Przeciętna kwota nadwyżki wygospodarowanej przez jst „nadwyżkowe” w 2007 r. wyniosła 
2 713,5 tys. zł, a kwota deficytu w przeliczeniu na jednostki „deficytowe” sięgała 2 403,5 tys. zł. 
W 2006 r. przeciętna kwota nadwyżki wynosiła 2 219,0 tys. zł, a deficytu – 2 690,0 tys. zł. 
Najwyższe przeciętne kwoty nadwyżek wygospodarowały miasta na prawach powiatów 
(25 673,9 tys. zł) i województwa (51 705,4 tys. zł), podobnie jak najwyższe deficyty 
(odpowiednio 25 121,5 tys. zł i 90 944,5 tys. zł). 

Obok wygospodarowanej nadwyżki jst w 2007 r. zrealizowały przychody w kwocie 
16 660 024 tys. zł, która była o 8 356 642 tys. zł wyższa od rozchodów. Posiada to ścisły 
związek z niskim stopniem realizacji zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, 
szczególnie realizowanych z udziałem środków zagranicznych. W związku z planowanym 
na 2007 r. deficytem, w budżetach jst przyjęto przychody wyższe od rozchodów. Zarówno 
zaplanowane przychody, jak i rozchody zrealizowano w ponad 96%, co przy ostatecznie 
wygospodarowanej nadwyżce dochodów nad wydatkami spowodowało, że duża część 
przychodów nie została zagospodarowana. 

W latach 2004 - 2006 udział zaciągniętych kredytów i pożyczek w przychodach jst obniżył 
się z 61,8% do 52,1%, a w 2007 r. spadł poniżej 50% (46,5%), w tym na realizację programów   
i projektów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych – 15,8%. W tym 
samym czasie wzrosło znaczenie przychodów w postaci nadwyżki z lat ubiegłych (14,0%)          
i środków z pozostałych źródeł, czyli tzw. wolnych środków (33,6%). Środki te w niewielkim 
stopniu wykorzystane zostały na sfinansowanie deficytu (odpowiednio 0,9% i 3,6%). 

 
Struktura przychodów jst w 2007 r. 

Wyszczególnienie Jst 
ogółem Gminy M. st. 

Warszawa 

Miasta 
na prawach 

powiatu 
Powiaty Województwa 

samorządowe 

Razem przychody, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- Kredyty i pożyczki, w tym: 46,5 45,8 0,0 49,2 57,2 56,0 

- na realizację programów przy 
udziale środków zagranicznych 15,8 8,6 0,0 18,9 10,8 37,9 

- Spłata pożyczek udzielonych 0,5 0,1 0,0 0,3 1,9 1,2 
- Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: 14,0 18,5 0,0 9,0 6,9 21,2 

- środki na pokrycie deficytu 0,9 1,9 0,0 0,1 1,2 0,0 
- Papiery wartościowe i obligacje jst, 

w tym: 5,3 4,5 0,0 6,8 7,0 6,0 

- na realizację progr. przy udziale 
środków zagranicznych 0,4 0,4 0,0 0,7 0,3 0,0 

- Prywatyzacja majątku 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 
- Inne źródła, w tym: 33,6 31,0 99,8 34,4 27,0 15,6 

- środki na pokrycie deficytu 3,6 5,2 0,0 3,3 5,7 0,4 
 
W kwocie przychodów ponad 50% udział kredytów i pożyczek utrzymywały się jeszcze 

w powiatach i województwach samorządowych. Nadwyżka z lat ubiegłych była 
najpoważniejszym źródłem przychodów dla województw samorządowych (21,2% - w żadnej 
części nie została wykorzystana na pokrycie deficytu) i gmin (18,5%, w tym 1,9% na 
pokrycie deficytu). Wolne środki pochodzące z niewykorzystanych, a wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiły niemal całość przychodów m. st. Warszawy, 
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34,4% przychodów innych miast na prawach powiatów i 31,0% przychodów gmin. We 
wszystkich tych jednostkach wykorzystanie ich na pokrycie deficytu było niewielkie. 
Obligacje wyemitowane przez jst zapewniały tylko 4,5% przychodów jst i miały większe 
znaczenie jedynie w miastach na prawach powiatu i w powiatach. 

W rozchodach jst dominowała spłata kredytów i pożyczek. W m. st. Warszawa udział ten 
sięgał 98,3%, a w województwach samorządowych – 85,7%, przy czym w tych ostatnich 
77,6% rozchodów stanowiły spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją 
programów i projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych. Wykup wcześniej 
wyemitowanych obligacji stanowił około 7% rozchodów jst (14,3% miast na prawach 
powiatów i 7,6% - powiatów). Udzielane przez jst pożyczki stanowiły znaczącą część 
rozchodów województw samorządowych (13,4%) oraz powiatów i miast na prawach 
powiatów (około 4%). Nie towarzyszyły temu odpowiednio wysokie udziały spłat tych 
pożyczek po stronie przychodów. 

 
Struktura rozchodów jst w 2007 r. 

Wyszczególnienie Jst 
ogółem Gminy M. st. 

Warszawa 

Miasta 
na prawach 

powiatu 
Powiaty Województwa 

samorządowe 

Razem rozchody, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- Kredyty i pożyczki, w tym: 81,3 77,4 98,3 81,2 84,9 85,7 

- na realizację programów przy 
udziale środków zagranicznych 32,8 19,7 0,0 33,3 24,9 77,6 

- Pożyczki udzielone 4,0 0,7 0,0 4,0 4,4 13,4 
- Wykup papierów wartościowych 

i obligacji jst, w tym: 7,2 4,6 1,7 14,6 8,3 0,9 

- na realizację progr. przy udziale 
środków zagranicznych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

- Inne cele 7,5 17,3 0,0 0,2 2,2 0,0 

 
W 2007 r. w rozchodach gmin pojawiła się znacząca pozycja (17,3%), w kategorii „inne 

cele”. Gminy w tej pozycji, z uwagi na zmianę formuły sprawozdania, zaklasyfikowały 
wcześniej wyodrębnione w rozchodach lokaty bankowe. 
 
Zobowiązania jst 

 

W kwocie zobowiązań wliczanych do państwowego długu publicznego, poza 
zobowiązaniami z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek, niewykupionych papierów 
wartościowych wyemitowanych przez jst oraz przyjętych i wykorzystanych w budżecie tych 
jednostek depozytów, uwzględnia się zobowiązania publiczne i cywilnoprawne, których 
termin płatności minął przed końcem okresu sprawozdawczego, co zadecydowało o ich 
wymagalnym charakterze. 

Prawną granicą dla wielkości długu publicznego jst jest wyznaczony w uofp limit 
zadłużenia, który na koniec poszczególnych kwartałów i na koniec roku nie może 
przekroczyć 60% w relacji do dochodów12. Ograniczenie to nie obejmuje wyemitowanych 
papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją 
zadań finansowanych przy udziale środków z budżetu UE, środków uzyskiwanych od 
państw członkowskich EFTA i innych środków zagranicznych. 
                                                 
12 Relacja w I, II i III kwartale odnosi się do dochodów planowanych, w IV kwartale do wykonanych. 
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Narzucony w ten sposób limit traktowany jest często przez jednostki uzyskujące wysoki 
poziom dochodów budżetowych i posiadające wysoki stopień swobody gospodarowania 
nimi (wysoki udział dochodów własnych), jako sztuczny hamulec ich rozwoju. Jednocześnie 
dla słabych jednostek samorządowych wyznaczona ustawowo granica zadłużania jest za 
słabym środkiem, by uchronić je przed trudnościami w spłacie niesięgającego tej granicy 
zadłużenia. Wskaźnikiem traktowanym w literaturze jako wiarygodny miernik zdolności 
spłacania zobowiązań jest nadwyżka operacyjna brutto stanowiąca różnicę między 
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Brak dodatniej różnicy świadczy 
o pokrywaniu części obligatoryjnych wydatków bieżących ze środków, które winny służyć 
finansowaniu rozwoju. 

Dokładne określenie w drodze rozporządzenia paragrafów zaliczanych do dochodów 
majątkowych, a tym samym możliwość dokładnego wyodrębnienia dochodów bieżących 
obowiązuje dopiero od 2008 r. Dla uniknięcia wynikających stąd nieścisłości można 
posłużyć się wyliczeniem nadwyżki ogólnej kwoty dochodów budżetowych nad wielkością 
wydatków bieżących. Nadwyżka ta może być przeznaczona na finansowanie wydatków 
majątkowych lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Brak takiej nadwyżki 
w dłuższym okresie oznacza, że jednostka wydaje więcej na realizację zadań bieżących niż 
wynoszą jej dochody budżetowe, co możliwe jest jedynie przy wykorzystywaniu 
wcześniejszych oszczędności lub przy zadłużaniu się na działalność bieżącą. Taka sytuacja, 
jeśli nie jest spowodowana przejściowym spadkiem dochodów, lub incydentalnie wysokimi 
wydatkami bieżącymi, powinna skłonić do podjęcia radykalnych działań prowadzących do 
bardziej oszczędnego niż dotąd realizowania zadań bieżących lub do pozyskiwania 
wyższych dochodów. 

W 2007 r. przeciętnie sytuacja poszczególnych typów jst była pod tym względem 
dobra. Nadwyżka dochodów jst nad ich wydatkami bieżącymi stanowiła 22,3% w relacji 
do dochodów. W województwach samorządowych była ona najwyższa – sięgała 38,1%,    
a w powiatach najniższa – 13,6%. Miasta na prawach powiatu wygospodarowały 24,1% 
dochodów ponad potrzeby finansowania wydatków bieżących, a gminy – 20,2%. 
W oparciu o wielkości przeciętne nie ma więc powodów do niepokoju. W 2004 r. kwota 
nadwyżki sięgała 16,7% wygospodarowanych dochodów, w 2005 r. – 17,1%, a w 2006 r. 
– 18,8%. Poprawa osiągnięta w tym okresie zapewnia jednostkom samorządowym 
większe możliwości inwestowania i spłacania zaciągniętych na realizację inwestycji 
zobowiązań. Możliwości te w 2007 r. zostały wykorzystane tylko częściowo. Wielokrotnie 
sygnalizowano już spadek dynamiki wydatków inwestycyjnych, a w przypadku gmin 
i powiatów – ograniczenie ich wielkości w stosunku do 2006 r. Skuteczniej nadwyżka ta 
została wykorzystana w celu ograniczenia zadłużenia. W efekcie zaliczane do długu 
publicznego zobowiązania jst obniżyły się z 21,3% w 2006 r. do 19,7% w relacji do 
dochodów tych jednostek. 

W 2006 r. jednostki, których dług nie przekraczał 20% w relacji do ich dochodów 
stanowiły 63,5%. W 2007 r. grupa najniżej zadłużonych jst rozszerzyła się do 67,0%.  
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           Zobowiązania jst poszczególnych województw w relacji do dochodów budżetowych w 2006 i 2007 r. (w %) 
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Zwiększyła się jednocześnie liczebność grupy najsilniej zadłużonej – jednostki, których 

wskaźnik zadłużenia przekracza 40% w 2006 r. stanowiły 4,8% całej zbiorowości, 
a w 2007 r. – 5,0%. Wzrost ten dotyczył województw samorządowych (poprzednio nie było 
w tej grupie żadnego województwa, a w 2007 r. – 3). Nie zostały jednak przekroczone 
ustawowe granice zadłużenia. Co prawda, w 5 gminach wskaźnik zadłużenia przekraczał 
60% w relacji do dochodów, jednak usankcjonowane było to przepisami prawa, 
wyłączającymi z obowiązujących limitów kwoty zobowiązań zaciągniętych w związku 
z realizacją zadań finansowanych przy współudziale środków zagranicznych. W 2006 r. 
relacja zadłużenia przekraczająca 60% wystąpiła w 10 gminach i 2 powiatach, przy czym 
w 7 gminach i w jednym powiecie wysoki stopień zadłużenia uzasadniony był uzyskaniem 
z budżetu państwa pożyczki na prefinansowanie wydatków realizowanych z udziałem 
środków z funduszy strukturalnych. 

 
Jst według poziomu relacji zadłużenia do dochodów ogółem wykonanych przez jst w 2007 r. 

Wskaźnik zadłużenia 
Wyszczególnienie poniżej  

10% 10% - 20% 20% - 30% 30% - 40% 40% - 50% 50% - 60% 60% 
i powyżej 

liczba jst ogółem 994 888 518 269 100 34 5 
% jst ogółem 35,4 31,6 18,4 9,6 3,6 1,2 0,2 
liczba gmin 877 760 446 211 88 26 5 
% gmin 36,3 31,5 18,5 8,7 3,6 1,1 0,2 
m. st. Warszawa 0 0 1 0 0 0 0 
liczba miast na prawach powiatu 6 25 11 17 3 2 0 
% miast na prawach powiatu 9,4 39,1 17,2 26,6 4,7 3,1 0,0 
liczba powiatów 109 96 57 40 7 5 0 
%powiatów 34,7 30,6 18,2 12,7 2,2 1,6 0,0 
liczba województw 2 7 3 1 2 1 0 
% województw 12,5 43,8 18,8 6,3 12,5 6,3 0,0 
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Zaliczane do długu publicznego zobowiązania jst w 2007 r. w 88,7% miały charakter 
krajowy. Na 11,3% udział zobowiązań wobec podmiotów zagranicznych składało się 61,7% 
zadłużenie o takim charakterze m. st. Warszawy, 13,9% – miast na prawach powiatów 
i 12,9% – województw samorządowych. W zadłużeniu krajowym główną grupą wierzycieli 
były banki (65,1% zadłużenia jst). Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych 
stanowiły 18,2% ogólnej kwoty wliczonych do długu publicznego zobowiązań jst, z tego 
wobec sektora ubezpieczeniowego – 0,1%. Proporcje te pozostają niezmienne od 2005 r. 

 
Struktura zobowiązań jst wliczanych do długu publicznego według typów jst i tytułów dłużnych w 2007 r. (w %) 

w tym 
Zobowiązania ogółem 

Kredyty i pożyczki Zobowiązania 
wymagalne 

Wyszczególnienie 

kwota  
(tys. zł) 

udział 
typów 

jst 
ogółem 

Emisja 
papierów 

wartościowych ogółem długo-
terminowe 

Przejęte 
depozyty 

ogółem 

w tym 
z tytułu 
dostaw 

towarów 
i usług 

POLSKA, z tego: 25 875 941 100,0 100,0 15,7 83,6 80,1 0,0 0,7 0,5 
- gminy 9 958 402 38,5 100,0 13,0 85,8 82,5 0,0 1,2 0,9 
- m. st. Warszawa 2 275 722 8,8 100,0 0,8 99,2 99,2 0,0 0,0 0,0 
- miasta na 

prawach powiatu 8 982 969 34,7 100,0 21,3 78,2 76,1 0,0 0,5 0,5 

- powiaty 2 639 529 10,2 100,0 18,4 81,4 78,9 0,0 0,2 0,2 
- województwa 

samorządowe 2 019 320 7,8 100,0 17,4 82,4 66,3 0,0 0,2 0,1 

 
Nie zmieniła się również, w zestawieniu z poprzednimi latami, struktura zobowiązań 

według tytułów dłużnych. Zobowiązania w formie niewykupionych obligacji 
wyemitowanych przez jst od 2005 r. stanowiły niewiele ponad 15% ogólnej kwoty 
zadłużenia tych jednostek. Najczęściej z tej formy pozyskiwania przychodów korzystały 
miasta na prawach powiatu (21,3% zadłużenia), powiaty (18,4%) i województwa 
samorządowe (17,4%). Kredyty i pożyczki stanowiły dopełnienie ogólnych kwot zadłużenia, 
poza niewielkim odsetkiem zobowiązań wymagalnych, które przeciętnie dla wszystkich jst 
stanowiły 0,7% (w 2006 r. – 0,9%). Najbardziej obciążone niezapłaconymi w terminie 
zobowiązaniami były budżety gmin (1,2%), jednak i tu widać poprawę wyrażającą się 
spadkiem udziału tych zobowiązań z 1,7% w 2006 r.  

Kwota zobowiązań jst wliczonych do długu publicznego (25 875 941 tys. zł) była 
dwukrotnie wyższa od należności tych jednostek (12 597 502 tys. zł). Kwota należności      
w 94,3% miała charakter wymagalny i niemal w 100% - krajowy. Jedynie 6,3% tej kwoty 
związanych było z dłużnikami zaliczanymi do sektora finansów publicznych, a 0,7% 
z bankami. Głównymi dłużnikami jst były podmioty gospodarcze oraz gospodarstwa 
domowe. Ponad 18% należności stanowiły kwoty wymagalne z tytułu dostaw towarów          
i usług. 

Jst w 2007 r. udzieliły poręczeń zobowiązań zaciągniętych przez inne podmioty na 
kwotę 780 624 tys. zł, która stanowiła tylko 53,7% kwoty w stosunku do poprzedniego roku, 
jednak wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 
(3 520 991 tys. zł) zwiększyła się o 22,4%, podobnie jak wartość wymagalnych zobowiązań 
z tego tytułu (22,7%), czyli wartość zobowiązań, które zostały poręczone przez jst i nie 
zostały w terminie spłacone przez dłużników. Należności jst z tytułu udzielonych poręczeń, 
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czyli kwoty zapłacone przez jst za dłużników (beneficjentów poręczenia) i jeszcze od nich 
niewyegzekwowane wyniosły w końcu roku 88 269 tys. zł i wzrosły w stosunku do 2006 r. 
o 69,6%, w tym kwoty spłacone w 2007 r. wzrosły o 127,6%. Wielkości odzyskane od 
beneficjentów poręczeń w 2007 r. stanowiły tylko 6,1% kwot spłaconych przez jst. 

Wśród jst udzielających poręczeń dominowały miasta na prawach powiatu, powiaty 
i województwa samorządowe. Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych 
przez nie poręczeń stanowiła, odpowiednio 17,1%, 29,2% i 29,0% ogólnej kwoty tych 
zobowiązań, ich udział w wierzytelnościach (kwoty zapłacone przez jst i jeszcze 
niewyegzekwowane od dłużników) z tytułu udzielonych poręczeń stanowił, odpowiednio 
35,3%, 39,2% i 7,4%, a udział w spłatach dokonanych w 2007 r. przez miasta na prawach 
powiatu sięgał 48,1%, przez powiaty – 31,5%, a przez województwa samorządowe – 9,7%. 

Udzielone przez jst poręczenia stanowiły dla niektórych jednostek poważne obciążenie, 
jednak przeciętnie w relacji do dochodów zrealizowanych w 2007 r. przez jst stanowiły 
zaledwie 2,7%. W 56,0% poręczenia te były udzielone podmiotom z sektora 
samorządowego. Spłaty dokonane w 2007 r. za dłużników, którym udzielono poręczenia 
stanowiły 0,1% ogólnej kwoty wydatków budżetowych. 

Mimo stosunkowo dynamicznego wzrostu zobowiązań jst z tytułu udzielonych poręczeń 
i szczególnie dużej dynamiki zapłaconych z tego tytułu kwot w 2007 r. za beneficjentów 
(wzrost w stosunku do 2006 r. o 127,6%) skala tego zjawiska była niewielka i nie stanowiła 
zagrożenia dla finansów jst. Nie można tego powiedzieć o potencjalnie obciążających budżety 
jst zobowiązaniach nadzorowanych przez jst jednostek posiadających osobowość prawną. 
Kwota tych zobowiązań w 2007 r. to 5 042 767 tys. zł, która w 96,5% składa się z zobowiązań 
nadzorowanych przez jst samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ). 
Zobowiązania te w 37,5% miały charakter wymagalny. 

Jednostki nadzorowane przez jst posiadające osobowość prawną, winny wszystkie 
wydatki pokrywać z uzyskanych przez siebie przychodów, jednak w przypadku, gdy nie są 
w stanie pokryć ujemnego wyniku, ostateczną decyzję o ich likwidacji lub zmianie formy 
organizacyjnej podejmie organ stanowiący jst, co wiąże się z koniecznością spłacenia 
obciążających daną jednostkę zobowiązań. Podjęta, w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 
2005 r.13, restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprawiła sytuację 
finansową tych jednostek, jednak utrzymujący się wysoki stopień ich zadłużenia nadal 
stwarza zagrożenie dla finansów wielu jst. 

Zobowiązania własne obciążające jst w 2007 r. stanowiły 19,7% w relacji do dochodów 
tych jednostek, jednak skumulowane ze zobowiązaniami nadzorowanych przez siebie 
jednostek (głównie SP ZOZ) podniosły obciążenie dochodów do 23,5%. W 2006 r. wskaźnik 
obciążenia dochodów jst własnymi zobowiązaniami wynosił 21,3%, a skumulowanymi        
z zadłużeniem nadzorowanych jednostek posiadających prawną – 26,3%. 

Ze względu na niewielki odsetek gmin, które przejęły nadzór nad SP ZOZ, 
zobowiązania jednostek z osobowością prawną stanowiły zaledwie ułamek procenta 
w relacji do gminnych dochodów (podnoszą wskaźnik zadłużenia z 17,5% do 17,7%). 
Podobnie niewielkie zagrożenie dla stabilności finansów stwarzają zobowiązania jednostek 
nadzorowanych przez miasta na prawach powiatu (podnoszą wskaźnik zadłużenia z 24,2% 
do 25,3%, a w wyodrębnionym z nich m. st. Warszawa – z 23,3% do 24,9%). Problemy 
                                                 
13 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

(Dz. U. Nr 78, poz. 684 z późn. zm.). 
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pojawiają się w przypadku powiatów i województw samorządowych. Skumulowanie 
zadłużenia powiatów ze zobowiązaniami nadzorowanych przez nie samodzielnych 
jednostek, podniosło poziom zadłużenia z 16,3% do 29,4%, a w województwach 
samorządowych z 17,8% do 37,8%. Wprawdzie w 2006 r. skumulowany wskaźnik 
zadłużenia powiatów wynosił 32,8%, a województw samorządowych – 46,1%, nadal jednak 
w tych dwóch typach jst występują jednostki, dla których konieczność spłaty zobowiązań 
SP ZOZ łączyłaby się z przekroczeniem ustawowego limitu zadłużenia równego 60% 
w relacji do dochodów. 

 
 Zadłużenie jst oraz skumulowane zadłużenie1) poszczególnych typów jst i relacja zadłużenia do dochodów jst w 2007 r. 

kwoty  
(w tys. zł) 

relacja do dochodów jst 
(w %) 

relacja wymagalnych kwot 
zadłużenia do dochodów jst 

Wyszczególnienie 
zadłużenia 

jst 

skumulo-
wanego 

zadłużenia 

zadłużenia 
jst 

skumulo-
wanego 

zadłużenia 

zadłużenie 
jst 

skumulowane 
zadłużenie 

POLSKA, z tego: 25 875 941 30 918 707 19,7 23,5 0,1 1,5 
- gminy 9 958 402 10 080 605 17,5 17,7 0,2 0,3 
- m. st. Warszawa 2 275 722 2 434 291 23,3 24,9 0,0 0,4 
- miasta na prawach 

powiatu 8 982 969 9 370 687 24,2 25,3 0,1 0,5 

- powiaty 2 639 529 4 747 821 16,3 29,4 0,0 5,1 
- województwa 

samorządowe 2 019 320 4 285 303 17,8 37,8 0,0 7,1 
 

1) Skumulowane zadłużenie jest to łączna wartość zobowiązań własnych jst oraz zobowiązań nadzorowanych przez nie jednostek 
posiadających osobowość prawną. 

 
Sytuacja w tym zakresie różni się w poszczególnych województwach. Przeciętnie 

najwyższy wskaźnik zadłużenia skumulowanego w 2007 r. ukształtował się w jst 
województwa lubuskiego (35,0%), co przy bliskim przeciętnemu dla jst kraju wskaźniku 
zadłużenia własnego, sygnalizuje szczególnie złą sytuację finansową nadzorowanych przez te 
jednostki SP ZOZ. Przeciętny poziom zadłużenia powiatów tego województwa (26,4%) 
skumulowany ze zobowiązaniami nadzorowanych przez nie jednostek z osobowością prawną 
podniósłby się do 71,5%, a wskaźnik zadłużenia województwa samorządowego – z 42,8% do 
116,7%. Do ponad 19% podniosła się relacja skumulowanych zobowiązań wymagalnych do 
dochodów tych jednostek. 

W powiatach pozostałych województw przeciętne skumulowane wskaźniki zadłużenia nie 
przekroczyły 60%, jednak w województwie dolnośląskim osiągnęły poziom 48,5%, w łódzkim 
41,6%, ponadto w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim 
i lubelskim przekroczyłyby 30%, co dla wielu powiatów tych województw może oznaczać 
kłopoty w utrzymywaniu funkcjonujących na ich terenie SP ZOZ. W grupie województw 
samorządowych, obok województwa lubuskiego zagrożenie przekroczeniem limitu 60% 
wykazuje województwo kujawsko-pomorskie. Wskaźnik przekraczający 50% skumulowanego 
zadłużenia wykazywały województwa: pomorskie, podlaskie i opolskie. 

Sprawozdawczość budżetowa nie daje podstaw do ustalenia wysokości kosztów, jakie 
poniosły jst w związku z restrukturyzacją SP ZOZ (umarzanie zobowiązań podatkowych 
stanowiących dochód jst, które nie podlegają rekompensacie z budżetu państwa), nie ulega 
jednak wątpliwości, że takie koszty zostały poniesione. 
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Zadłużenie oraz skumulowane zadłużenie wybranych typów jst i relacja zadłużenia do dochodów jst według województw 
w 2007 r. (w %) 

Relacja do dochodów jst 

jst ogółem powiatów województw samorządowych 

skumulowanego 
zadłużenia 

skumulowane 
zadłużenie 

Wyszczególnienie 
zadłużenia

jst 

skumulo-
wanego 

zadłużenia 

zadłużenia 
powiatów 

ogółem wymagal-
nego 

zadłużenie 
województw 

ogółem wymagal-
nego 

Dolnośląskie 20,1 26,2 24,2 48,5 10,5 16,5 45,9 19,4 
Kujawsko-pomorskie 26,6 29,5 10,3 21,9 9,8 51,0 64,4 8,3 
Lubelskie 17,2 22,0 16,4 33,1 3,5 25,1 49,8 5,7 
Lubuskie 21,0 35,0 26,4 71,5 19,3 42,8 116,7 19,7 
Łódzkie 21,6 29,5 14,7 41,6 11,0 7,0 49,9 10,5 
Małopolskie 28,0 30,0 17,6 21,5 1,3 21,2 36,6 2,6 
Mazowieckie 19,2 22,0 12,2 20,8 2,9 14,2 25,6 3,0 
Opolskie 17,0 18,4 13,6 19,4 3,1 45,3 50,1 0,0 
Podkarpackie 18,2 20,9 16,9 22,1 1,3 16,1 37,1 5,3 
Podlaskie 16,4 20,3 10,0 18,2 2,3 20,7 50,1 10,6 
Pomorskie 17,3 22,7 17,6 38,2 8,2 11,1 51,2 15,2 
Śląskie 15,9 19,2 12,7 22,8 3,1 0,4 20,7 11,2 
Świętokrzyskie 15,1 20,8 15,9 33,9 4,7 14,0 25,7 3,5 
Warmińsko-mazurskie 20,6 23,2 25,1 34,4 3,8 36,4 43,5 0,5 
Wielkopolskie 19,4 20,4 14,6 17,5 1,1 11,7 17,6 0,7 
Zachodniopomorskie 18,9 21,2 15,6 27,8 6,0 12,8 18,0 1,1 

 
Zobowiązania SP ZOZ (96,5% ogólnej kwoty zobowiązań nadzorowanych przez jst 

jednostek z osobowością prawną, do których zalicza się ponadto instytucje kultury, 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz inne podmioty            
z osobowością prawną nie będące spółkami prawa handlowego) najprawdopodobniej 
zostaną spłacone przez podmioty, które je zaciągnęły. Warto jednak, porównując wskaźniki 
zadłużenia jst ze wskaźnikami skumulowanymi, zwrócić uwagę na skalę wielkości tych 
jednostek, których sytuacja finansowa diametralnie może zmienić stan finansów 
nadzorujących je jst. W tej sytuacji reforma systemu funkcjonowania służby zdrowia 
wymaga przede wszystkim weryfikacji zasad odpłatności i wyceny usług. Wszelkie 
niedoszacowania w tej dziedzinie mogą być nie do udźwignięcia przez samorządy 
przejmujące nadzór na zreformowanymi SP ZOZ14. 
 
2.1.6. Podsumowanie 

 
1. Od 2004 r., od którego obowiązują stabilne zasady finansowania jst, dochody tych 

jednostek wzrosły o 43,6%. W tym czasie dochody budżetu państwa wzrosły o 51,2%. 
Szybki wzrost dochodów, zarówno jst jak i budżet państwa, zawdzięczają utrzymującej 
się dobrej koniunkturze gospodarczej, która w dłuższym okresie zdecydowanie wpływała 
na dochody zasilające budżet państwa. Dynamika dochodów jst w 2007 r. (112,3%) 
nominalnie nie odbiegała od osiągniętej we wcześniejszych latach, jednak ze względu na 
wyższy wskaźnik inflacji (2,5%), była w wyrażeniu realnym nieco niższa niż poprzednio. 

                                                 
14 Problem ten sygnalizowała Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w opracowaniu „Zobowiązania 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i wynikające z nich zagrożenia dla sytuacji finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego”; Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Komisja Analiz Budżetowych, 
Warszawa 2006.  
Ponadto, Krajowa Rada 24 kwietnia 2008 r. przedstawiła stanowisko w sprawie zadłużenia SP ZOZ, dla których 
organami założycielskimi są jednostki samorządu terytorialnego. Stanowisko zamieszczone zostało na – www.rio.gov.pl. 
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2. Dochody jst w 2007 r. zrealizowane zostały na poziomie 131 380 203 tys. zł, co oznaczało 
przekroczenie zaplanowanych kwot o 1,2%. Na wynik taki złożył się wysoki – 104,1% 
poziom realizacji dochodów własnych, w tym przede wszystkim o 14,1% wyższa od 
planowanej, realizacja dochodów w formie udziałów w podatku dochodowym od osób 
prawnych i o 6,9% wyższa realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Ponadto, o 53,4% wyższe od planowanych były kwoty uzyskane z podatku od 
spadków i darowizn i o 33,7% z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zrealizowane 
przez jst wydatki w kwocie 129 113 085 tys. zł stanowiły 93,4% wydatków zaplanowanych 
i były niższe o 1,7% od uzyskanych dochodów. W efekcie zamiast zaplanowanego na 
2007 r. deficytu w wysokości 8 427 558 tys. zł, jst wygospodarowały nadwyżkę równą 
2 267 118 tys. zł. 

3. Zróżnicowana dynamika wzrostu dochodów jst poszczególnych województw prowadziła 
do utrwalania różnic w ich poziomie, a nawet do pewnego ich pogłębiania. 
W przeciwieństwie do lat poprzednich, pogłębianie to nie dotyczyło różnic w poziomie 
udziałów w podatku dochodowym, czyli w wielkości, która najsilniej powiązana jest ze 
stopniem urbanizacji i rozwoju regionów. Utrzymywały się ukształtowane już wcześniej 
różnice w poziomie tych dochodów od 58% w stosunku do przeliczonego na jednego 
mieszkańca poziomu przeciętnego dla jst kraju w jednostkach województwa 
podkarpackiego, do 190% w jst województwa mazowieckiego. W większości województw 
mniej rozwiniętych wskaźnik ten uległ podwyższeniu, a w województwach bogatszych 
ustabilizował się na poziomie z 2006 r. lub nieco się obniżył. Spłaszczenie różnic 
w poziomie dochodów uzyskanych w formie udziałów w podatku dochodowym, 
osiągnięte w ciągu jednego roku, nie daje jeszcze na razie podstawy, by wiązać z nimi 
nadzieje na ujawnienie się mechanizmów niwelujących różnice zamożności jst, bez 
potrzeby wsparcia w formie transferów z budżetu państwa. 

4. Zróżnicowana dynamika dochodów poszczególnych typów jst prowadziła do wyraźnego 
wzrostu znaczenia województw samorządowych (w 1999 r. realizowały one 5,1% ogółu 
dochodów samorządowych, w 2004 r. – 7,6% a w 2007 r. – 8,6%), a spadku znaczenia 
powiatów (w 1999 r. realizowały 15,2% dochodów jst, w 2004 r. – 13,6%, a w 2007 r.       
– 12,3%). Zmienił się również stopień samodzielności finansowej poszczególnych typów 
jednostek. Udział, decydujących o tej samodzielności, dochodów własnych od 2004 r. (od 
pierwszego roku obowiązywania nowej ustawy o dochodach jst) zwiększył się z 51,5% do 
56,4%, z tym, że w gminach wzrost był niewysoki – z 48,2% do 49,5%, natomiast 
w miastach na prawach powiatu wzrósł z 60,3% do 66,1%, w powiatach z 24,9% do 32,2% 
i w województwach samorządowych z 59,1% do 68,3%. Z ogólnej tendencji umacniania 
samorządów w roli samodzielnych gospodarzy wyłączone zostały jedynie gminy, w związku 
z przekazaniem im szeregu zadań własnych i zleconych, finansowanych przy pomocy dotacji 
celowych. W 2007 r. nastąpiła w tym zakresie pewna poprawa – dochody własne gmin 
wzrosły szybciej (o 15,1%) od dotacji celowych (o 5,6%), co podwyższyło nieco w stosunku 
do 2006 r. udział dochodów własnych.  

5. Uzyskany w 2007 r. wzrost dochodów nie został w pełni wykorzystany w celu 
zdynamizowania wydatków. Dochody wzrosły o 12,3%, a wydatki tylko o 7,6%, z tego 
w powiatach – jedynie o 3,1% i w gminach – o 5,4%. Zaniepokojenie budzi spadek 
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w tych jednostkach wielkości wydatków inwestycyjnych – w powiatach o 7,7% 
i w gminach o 3,1%. Jednocześnie wyraźnie zwiększyły się wydatki inwestycyjne miast na 
prawach powiatu (o 23,1% w stosunku do 2006 r.), a w tej grupie, w największym 
stopniu w m. st. Warszawie (wzrost o 39,1%). Miasta na prawach powiatu do 2004 r. nie 
były w stanie wygospodarować znacznych nadwyżek dochodów ponad kwotami 
niezbędnymi dla zaspokojenia obligatoryjnych potrzeb bieżących i odczuwały wyraźne 
skutki niedoinwestowania. Od 2004 r. jednak stopniowo przekształciły się w mocne 
ekonomicznie jednostki, które były w stanie w 2007 r. przeznaczyć na inwestycje 22,2% 
swoich wydatków (w 2004 r. inwestowały zaledwie 13,6%). Województwa samorządowe 
przeznaczały na inwestycje 35,4% wydatków, jednak odbywało się to przy silnym 
wsparciu w formie dotacji celowych (22,0% wydatków inwestycyjnych województw 
samorządowych sfinansowanych zostało z dotacji celowej na inwestycje, natomiast 
w miastach na prawach powiatu – 3,9%). 

6. W konsekwencji zmian zaangażowania inwestycyjnego poszczególnych typów jst, udział 
gmin w ogólnej kwocie samorządowych inwestycji zmniejszył się z 49,8% w 2004 r. do 
39,5% w 2007 r., a powiatów z 8,5% do 8,0%, zwiększył się natomiast udział 
województw samorządowych z 11,4% do 15,0% i miast na prawach powiatu z 23,8% do 
31,1%. Przeciętnie rok 2007 nie był korzystny dla inwestycji samorządowych, nastąpiło 
zahamowanie utrzymującego się od 2004 r. wzrostu udziału tych wydatków w strukturze 
wydatków budżetowych jst. Od 2004 r. wzrósł on z 16,2% do 20,3% w 2006 r. by 2007 r. 
utrzymać się na tym samym poziomie. Kwota wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wzrosła z 389 zł w 2004 r. do 639 zł w 2006 r. i 689 zł w 2007 r., 
jednocześnie zaostrzyły się różnice w poziomie tych wydatków realizowanych przez jst 
poszczególnych województw. W 2004 r. mieściły się one w granicach od 72,0% poziomu 
przeciętnego dla jst kraju w województwie kujawsko-pomorskim do 132,8% 
w województwie mazowieckim, w 2006 r. rozpiętości zmniejszyły się do 80% i 128% 
w tych samych województwach, a w 2007 r. ponownie wzrosły do 72% i 141%. 

W 2007 r. na strukturze wydatków jst nie odbiła się jeszcze sytuacja na rynku pracy 
oraz wzrost kosztów obsługi kredytów i pożyczek. We wszystkich typach jst na poziomie 
zbliżonym do osiągniętego w 2006 r. ustabilizował się udział wydatków na wypłatę 
wynagrodzeń i pochodnych (w 2007 r. 34,8%), oraz na obsługę długu (w 2007 r. – 0,8%). 

7. W strukturze działowej wydatków budżetowych jst następują stopniowe zmiany. Nadal 
najpoważniejszą część wydatków przeznacza się na realizację zadań oświatowych 
i edukacyjno-wychowawczych, jednak ich udział zmniejszył się z 39,5% w 2004 r. do 
33,6% w 2007 r. W tym samym okresie zwiększył się udział wydatków na transport 
z 12,7% do 16,1%, wzrósł także udział wydatków na pomoc społeczną z 12,8% do 14,7% 
ogólnej kwoty wydatków, a obniżył się na utrzymanie administracji z 9,9% do 9,1%. 

W wydatkach inwestycyjnych dominowały i ciągle zwiększają się udziały wydatków na 
rozbudowę infrastruktury transportowej (wzrost z 34,9% w 2004 r. do 40,7% w 2007 r.). 
W miastach na prawach powiatu udział ten, podobnie jak w województwach 
samorządowych, stanowił 47% poziomu wydatków inwestycyjnych, a w powiatach – 51,8%, 
chociaż realizują one tylko 10,2% inwestycyjnych wydatków samorządowych w tym dziale. 
W budowie i modernizacji dróg samorządowych dominują miasta na prawach powiatu, 
które zrealizowały 35,9% wartości tych inwestycji.  
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W strukturze wydatków inwestycyjnych gmin i miast na prawach powiatu znaczącą 
pozycją były wydatki ponoszone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 
(odpowiednio 20,9% i 18,0%), a w powiatach i województwach samorządowych – na 
ochronę zdrowia (odpowiednio 15,3% i 19,3%). Powiaty w 2007 r. tworzyły 20,5%, 
a województwa samorządowe – 48,6% bazy materialnej dla ochrony zdrowia, w części 
finansowanej z budżetu jst. 

8. W 2007 r. zahamowany został, utrzymujący się od 2004 r. dynamiczny wzrost 
dostępności bezzwrotnych środków zagranicznych. Nadal zwiększał się udział tych 
środków w dochodach jst z 0,9% w 2004 r. do 3,9% w 2006 r. i 4,5% w 2007 r., obniżył 
się jednak z 5,0% w 2006 r. do 4,2% w 2007 r. udział tych środków w wydatkach jst 
i z 20,2% w 2006 r. do 16,0% - ich udział w finansowaniu wydatków inwestycyjnych tych 
jednostek. Sposób finansowania projektów, których realizacja odbywała się przy 
wykorzystaniu tych środków powodował, że wydatki ponoszone były z pewnym 
wyprzedzeniem w stosunku do momentu uzyskiwania dochodów. Spadek udziału środków 
zagranicznych w wydatkach sygnalizuje więc wystąpienie opóźnień w przygotowywaniu, 
rozpatrywaniu i podpisywaniu umów dotyczących projektów objętych nową perspektywą 
finansową na lata 2007 - 2013. Skutki tych opóźnień odczuły wszystkie typy jst, jednak 
udział miast na prawach powiatu i województw samorządowych w ogólnej kwocie 
wydatków finansowanych z tych źródeł zwiększył się w stosunku do 2006 r. (miast na 
prawach powiatu – z 33,2% do 35,6% i województw – z 23,8% do 29,0%), a udział gmin 
i powiatów obniżył się (powiatów – z 11,4% do 10,5% i gmin – z 29,9% do 24,1%). 
Zmniejszył się również udział m.st. Warszawy (z 1,7% do 0,8%). 

9. Zrealizowane przez jst wydatki w 2007 r. – w odróżnieniu od lat poprzednich – były 
niższe o 2 267 118 tys. zł od dochodów. Łączna kwota wygospodarowanej nadwyżki 
stanowiła 1,7% zrealizowanych dochodów. W 2006 r. 67,0% jst zakończyło rok 
deficytem, a nadwyżka wydatków nad dochodami budżetowymi jst stanowiła 2,6% 
w relacji do dochodów. W 2007 r. proporcje zostały odwrócone – około 63% jst 
wygospodarowało nadwyżki, a deficytem zakończyło rok 36,6% gmin, 40,6% miast na 
prawach powiatu, 42,0% powiatów i 25,0% województw samorządowych. 

10. Wygospodarowana w 2007 r. nadwyżka dochodów nad wydatkami pozwoliła na 
spłacenie znacznej części zaliczanych do długu publicznego zobowiązań. W efekcie 
obniżyła się relacja tych zobowiązań do zrealizowanych dochodów z 21,3% w 2006 r. do 
19,7% w 2007 r. Zadłużenie obniżyło się we wszystkich typach jst poza województwami 
(wskaźnik zadłużenia tych jednostek wzrósł z 16,6% do 17,8%). Podobnie jak 
w poprzednich latach, w najszerszym zakresie z zasilania zewnętrznego korzystały miasta 
na prawach powiatu, w których wskaźnik zadłużenia stanowił 24,2% w relacji do 
dochodów. Najwyższe zadłużenie wystąpiło w jst województwa małopolskiego (28,0%) 
i kujawsko-pomorskiego (26,6%), a najniższe w jst województwa świętokrzyskiego 
(15,1%) i śląskiego (15,9%). Udział jednostek, w których wskaźnik zadłużenia nie 
przekraczał 20% zwiększył się, w stosunku do 2006 r., z 63,5% do 67,0%, zmniejszyła się 
jednocześnie z 12 do 5 liczba jst, których wskaźnik zadłużenia przekroczył 60% i wynikał 
on ze zobowiązań zaciągniętych w związku z umowami zawartymi z podmiotami 
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dysponującymi środkami z budżetu UE, uzyskanymi od członków EFTA i innymi 
środkami zagranicznymi. 

11. Mimo podjętej w 2005 r. restrukturyzacji zobowiązań SP ZOZ nie mijało zagrożenie, 
jakie dla budżetów jst stwarzają zobowiązania nadzorowanych przez nie jednostek 
posiadających osobowość prawną. W grupie tej, obejmującej również instytucje kultury, 
fundusze celowe posiadające osobowość prawną i inne podmioty niebędące spółkami 
prawa handlowego, wysokie zadłużenie wykazują jedynie SP ZOZ. Skumulowanie ich 
zobowiązań ze zobowiązaniami własnymi jst podniosłoby ich wskaźnik zadłużenia 
z 19,7% do 23,5%, a relację zobowiązań wymagalnych do dochodów jst – z 0,1% do 
1,5%. Skumulowany wskaźnik zadłużenia szczególnie znacząco podwyższyłby ciężar 
potencjalnego spoczywającego na jst długu w powiatach (z 16,3% do 29,4%) oraz 
w województwach samorządowych (z 17,8% do 37,8%), wskaźniki te jednak nie są tak 
wysokie jak w 2006 r. (w którym wynosiły 26,3% dla wszystkich jst, 32,8% dla powiatów 
i 46,1% dla województw samorządowych). Mimo poprawy, nadal w dwóch 
województwach samorządowych oraz w powiatach jednego województwa skumulowany 
wskaźnik zadłużenia przekroczył 60%,. Skala zmian, jakie wprowadza uwzględnienie 
zobowiązań SP ZOZ we wskaźnikach zadłużenia jst pokazuje jak niewielkie są 
możliwości zagwarantowania przez jst płynnego funkcjonowania tych jednostek przy 
niedoszacowaniu kosztów ich działania. 
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Rysunek 2.1.1. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w 2007 r. (w zł) 

 
Dochody ogółem        Dochody własne 

 

Dotacje celowe         Subwencja ogólna 

Wydatki ogółem         Wydatki majątkowe 

Dochody ogółem

3 700 do 4 430  (2)
3 460 do 3 700  (4)
3 230 do 3 460  (2)
3 130 do 3 230  (4)
2 960 do 3 130  (4)

Dochody własne

2 180 do 3 130  (3)
1 860 do 2 180  (2)
1 690 do 1 860  (4)
1 540 do 1 690  (2)
1 220 do 1 540  (5)

Dotacje celowe

651 do 737  (3)
595 do 651  (3)
556 do 595  (3)
518 do 556  (3)
434 do 518  (4)

Subwencja ogólna

1 152 do 1 223  (3)
1 046 do 1 152  (3)

979 do 1 046  (3)
940 do 979  (3)
760 do 940  (4)

Wydatki ogółem 

3 590 do 4 330  (2)
3 330 do 3 590  (3)
3 250 do 3 330  (3)
3 100 do 3 250  (3)
2 940 do 3 100  (5)

Wydatki majątkowe

819 do 1 002  (3)
696 do 819  (3)
641 do 696  (3)
595 do 641  (3)
509 do 595  (4)



Rysunek 2.1.2.  Dochody ogółem i dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. (w zł)
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Rysunek 2.1.3.  Wydatki ogółem i wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. (w zł)
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Rysunek 2.1.4. Zróżnicowanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. (w zł)
(dane nie prezentują gminy Kleszczów)

Legenda:  Średnia   25%-75%   Min-Maks.
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Rysunek 2.1.5. Zróżnicowanie wydatków jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. (w zł)
(dane nie prezentują gminy Kleszczów)

Legenda:   Średnia   25%-75%   Min-Maks.
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Tabela 2.1.1.  Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005 - 2007 (w mln zł)

2005 2006 Plan Wykonanie 4:3 6:4 6:5
1 3 4 5 6 7 8 9

I.

1. Dochody 179 772  197 640  228 953  236 368  109,9  119,6  103,2  
2. Wydatki 208 133  222 703  258 953  252 324  107,0  113,3  97,4  

II.

1. Dochody 102 912  117 040  129 864  131 380  113,7  112,3  101,2  
2. Wydatki 103 807  120 038  138 292  129 113  115,6  107,6  93,4  
3. Relacje dochodów jst do dochodów budżetu państwa (w %) 57,2  59,2  56,7  55,6  x  x  x  
4. Relacje wydatków jst do wydatków budżetu państwa (w %) 49,9  53,9  53,4  51,2  x  x  x  

III.

1. Dochody 45 813  51 724  56 541  57 003  112,9  110,2  100,8  
2. Wydatki 45 837  53 180  60 250  56 074  116,0  105,4  93,1  
3. Dochody gmin do dochodów jst (w %) 44,5  44,2  43,5  43,5  x  x  x  
4. Wydatki gmin do wydatków jst (w %) 44,2  44,3  43,6  43,4  x  x  x  

IV.

1. Dochody 7 336  8 576  9 312  9 772  116,9  113,9  104,9  
2. Wydatki 7 475  8 086  9 815  9 098  108,2  112,5  92,7  
3. Dochody m. st. Warszawy do dochodów jst (w %) 7,1  7,3  7,2  7,4  x  x  x  
4. Wydatki m. st. Warszawy do wydatków jst (w %) 7,3  6,9  7,1  7,0  x  x  x  

V.

1. Dochody 28 934  32 410  36 272  37 102  112,0  114,5  102,3  
2. Wydatki 29 016  33 151  38 882  36 779  114,3  110,9  94,6  
3. Dochody miast na prawach powiatu do dochodów jst (w %) 28,1  27,7  27,9  28,2  x  x  x  
4. Wydatki miast na prawach powiatu do wydatków jst (w %) 28,0  27,6  28,1  28,5  x  x  x  

VI.

1. Dochody 13 763  14 844  16 205  16 155  107,9  108,8  99,7  
2. Wydatki 13 891  15 593  16 838  16 070  112,3  103,1  95,4  
3. Dochody powiatów do dochodów jst (w %) 13,4  12,7  12,5  12,3  x  x  x  
4. Wydatki powiatów do wydatków jst (w %) 13,4  13,0  12,2  12,4  x  x  x  

VII.

1. Dochody 7 066  9 486  11 535  11 349  134,2  119,6  98,4  
2. Wydatki 7 588  10 028  12 508  11 092  132,2  110,6  88,7  
3. Dochody samorządów województwa do dochodów jst (w %) 6,9  8,1  8,9  8,6  x  x  x  
4. Wydatki samorządów województwa do wydatków jst (w %) 7,3  8,4  9,0  8,6  x  x  x  

Tabela 2.1.2.  Dochody, wydatki, wynik budżetu i zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego w podziale na województwa 
                w 2007 r. (w tys. zł)

plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 P O L S K A, w tym: 129 864 479  131 380 203  138 292 037  129 113 085  -8 427 558  2 267 118  25 875 941  19,7  

2 gminy 56 540 828  57 003 129  60 249 678  56 074 124  -3 708 850  929 005  9 958 402  17,5  
3 m. st. Warszawa 9 311 622  9 771 842  9 814 745  9 097 978  -503 123  673 864  2 275 722  23,3  
4 miasta na prawach powiatu 36 272 270  37 101 583  38 881 612  36 779 135  -2 609 342  322 448  8 982 969  24,2  
5 powiaty 16 205 165  16 154 756  16 838 203  16 069 643  -633 038  85 113  2 639 529  16,3  
6 województwa samorządowe 11 534 594  11 348 892  12 507 799  11 092 206  -973 205  256 687  2 019 320  17,8  

7 Dolnośląskie, w tym: 10 602 394  10 698 117  11 093 246  10 417 900  -490 852  280 217  2 150 360  20,1  
8 gminy 4 960 353  5 010 737  5 254 566  4 842 420  -294 213  168 317  1 078 698  21,5  
9 miasta na prawach powiatu 3 202 157  3 295 840  3 379 673  3 275 220  -177 516  20 620  568 910  17,3  

10 powiaty 1 431 722  1 411 747  1 526 643  1 422 745  -94 921  -10 997  341 398  24,2  
11 województwo samorządowe 1 008 162  979 792  932 364  877 515  75 798  102 277  161 354  16,5  

12 Kujawsko-pomorskie, w tym: 6 571 658  6 665 989  7 076 486  6 704 517  -504 828  -38 528  1 772 502  26,6  
13 gminy 2 813 248  2 846 633  3 012 494  2 814 394  -199 246  32 240  481 313  16,9  
14 miasta na prawach powiatu 2 447 813  2 513 219  2 607 780  2 538 420  -159 967  -25 201  940 202  37,4  
15 powiaty 764 336  774 646  781 829  757 604  -17 493  17 042  79 744  10,3  
16 województwo samorządowe 546 261  531 491  674 383  594 099  -128 121  -62 608  271 242  51,0  

17 Lubelskie, w tym: 6 543 439  6 422 799  6 999 569  6 393 294  -456 130  29 505  1 104 681  17,2  
18 gminy 3 357 189  3 300 933  3 559 141  3 247 500  -201 951  53 433  395 067  12,0  
19 miasta na prawach powiatu 1 552 320  1 575 037  1 751 443  1 642 292  -199 124  -67 256  407 656  25,9  
20 powiaty 1 042 700  985 402  1 060 563  982 752  -17 863  2 650  161 255  16,4  
21 województwo samorządowe 591 230  561 427  628 422  520 750  -37 191  40 677  140 703  25,1  

Budżet gmin
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zobowiązań 

do dochodów 
w %
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ciąg dalszy tabeli 2.1.2. ...

plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 Lubuskie, w tym: 3 393 276  3 493 720  3 566 494  3 354 624  -173 218  139 095  735 288  21,0  
23 gminy 1 787 192  1 802 281  1 883 200  1 760 621  -96 007  41 660  312 838  17,4  
24 miasta na prawach powiatu 756 724  839 348  794 423  755 736  -37 699  83 612  139 184  16,6  
25 powiaty 497 601  495 362  524 924  503 788  -27 323  -8 426  130 650  26,4  
26 województwo samorządowe 351 759  356 729  363 947  334 479  -12 188  22 250  152 617  42,8  

26 Łódzkie, w tym: 7 872 935  7 911 558  8 361 999  7 936 672  -489 064  -25 114  1 707 284  21,6  
27 gminy 3 537 892  3 595 778  3 794 348  3 549 860  -256 457  45 918  652 071  18,1  
28 miasta na prawach powiatu 2 719 109  2 721 514  2 846 837  2 801 665  -127 728  -80 151  863 969  31,7  
29 powiaty 1 030 892  1 032 532  1 073 464  1 025 563  -42 573  6 968  151 751  14,7  
30 województwo samorządowe 585 043  561 733  647 349  559 583  -62 306  2 150  39 493  7,0  

31 Małopolskie, w tym: 10 496 585  10 614 216  11 148 739  10 737 757  -652 154  -123 541  2 974 193  28,0  
32 gminy 5 039 736  5 105 602  5 298 325  5 030 373  -258 589  75 229  986 419  19,3  
33 miasta na prawach powiatu 3 390 643  3 452 722  3 712 570  3 649 615  -321 927  -196 893  1 599 508  46,3  
34 powiaty 1 291 720  1 310 121  1 362 827  1 331 576  -71 106  -21 455  230 455  17,6  
35 województwo samorządowe 774 486  745 772  775 018  726 193  -532  19 579  157 812  21,2  

36 Mazowieckie, w tym: 22 455 859  22 943 099  23 992 008  22 401 131  -1 536 149  541 968  4 398 630  19,2  
37 gminy 6 986 121  7 075 593  7 527 039  6 992 243  -540 918  83 351  1 176 913  16,6  
38 m. st. Warszawa 9 311 622  9 771 842  9 814 745  9 097 978  -503 123  673 864  2 275 722  23,3  
39 miasta na prawach powiatu 1 650 917  1 649 769  1 715 506  1 637 459  -64 589  12 310  354 986  21,5  
40 powiaty 1 960 769  1 963 253  2 043 382  1 945 126  -82 613  18 127  238 990  12,2  
41 województwo samorządowe 2 546 430  2 482 641  2 891 336  2 728 325  -344 906  -245 684  352 020  14,2  

42 Opolskie, w tym: 3 284 051  3 302 914  3 636 767  3 350 276  -352 716  -47 362  560 020  17,0  
43 gminy 1 858 383  1 889 397  2 045 991  1 872 595  -187 607  16 801  255 314  13,5  
44 miasta na prawach powiatu 568 342  561 770  661 322  584 313  -92 980  -22 542  95 409  17,0  
45 powiaty 546 953  556 704  564 760  547 383  -17 807  9 322  75 575  13,6  
46 województwo samorządowe 310 373  295 042  364 694  345 985  -54 322  -50 942  133 722  45,3  

47 Podkarpackie, w tym: 6 550 545  6 564 107  6 903 324  6 457 219  -352 779  106 888  1 193 107  18,2  
48 gminy 3 768 748  3 808 949  3 995 278  3 742 242  -226 530  66 707  593 487  15,6  
49 miasta na prawach powiatu 1 101 532  1 106 236  1 188 655  1 116 729  -87 122  -10 493  325 561  29,4  
50 powiaty 1 114 793  1 105 273  1 142 151  1 084 797  -27 358  20 476  186 538  16,9  
51 województwo samorządowe 565 472  543 650  577 241  513 451  -11 769  30 199  87 520  16,1  

52 Podlaskie, w tym: 3 726 234  3 673 074  3 880 504  3 545 365  -154 270  127 710  602 198  16,4  
53 gminy 1 658 248  1 604 877  1 717 534  1 559 668  -59 286  45 209  195 742  12,2  
54 miasta na prawach powiatu 1 238 642  1 256 405  1 305 704  1 235 983  -67 062  20 422  287 412  22,9  
55 powiaty 471 704  458 349  477 024  444 763  -5 320  13 586  45 970  10,0  
56 województwo samorządowe 357 640  353 443  380 242  304 952  -22 602  48 492  73 075  20,7  

57 Pomorskie, w tym: 8 035 855  8 157 786  8 508 620  7 911 699  -472 765  246 087  1 408 830  17,3  
58 gminy 3 363 018  3 391 442  3 508 806  3 268 543  -145 788  122 898  627 766  18,5  
59 miasta na prawach powiatu 3 135 152  3 227 066  3 394 911  3 145 119  -259 759  81 948  551 688  17,1  
60 powiaty 900 944  908 471  943 900  900 261  -42 956  8 210  159 481  17,6  
61 województwo samorządowe 636 742  630 806  661 003  597 776  -24 261  33 031  69 895  11,1  

62 Śląskie, w tym: 14 735 024  14 971 057  16 022 570  14 569 547  -1 287 546  401 510  2 378 597  15,9  
63 gminy 4 252 134  4 272 576  4 666 079  4 265 753  -413 945  6 823  810 451  19,0  
64 miasta na prawach powiatu 8 234 035  8 442 264  8 838 442  8 193 436  -604 407  248 828  1 420 832  16,8  
65 powiaty 1 141 764  1 129 831  1 185 321  1 117 652  -43 557  12 180  143 233  12,7  
66 województwo samorządowe 1 107 092  1 126 385  1 332 728  992 706  -225 637  133 679  4 081  0,4  

67 Świętokrzyskie, w tym: 3 829 205  3 921 928  4 074 553  3 816 521  -245 348  105 407  592 661  15,1  
68 gminy 2 189 522  2 209 501  2 328 589  2 174 477  -139 068  35 024  327 008  14,8  
69 miasta na prawach powiatu 613 515  646 435  627 096  604 887  -13 581  41 548  103 042  15,9  
70 powiaty 727 292  721 661  754 653  724 649  -27 360  -2 988  114 478  15,9  
71 województwo samorządowe 298 876  344 331  364 216  312 508  -65 339  31 823  48 133  14,0  

72 Warmińsko-mazurskie, w tym: 5 009 488  4 939 307  5 165 856  4 857 185  -156 368  82 122  1 018 379  20,6  
73 gminy 2 645 021  2 644 397  2 792 801  2 610 722  -147 780  33 675  480 447  18,2  
74 miasta na prawach powiatu 1 004 617  994 972  983 838  949 218  20 778  45 755  162 802  16,4  
75 powiaty 864 556  864 098  887 454  856 862  -22 898  7 236  216 627  25,1  
76 województwo samorządowe 495 294  435 839  501 763  440 383  -6 468  -4 544  158 504  36,4  

77 Wielkopolskie, w tym: 11 013 779  11 236 513  11 821 342  11 010 888  -807 562  225 624  2 177 574  19,4  
78 gminy 5 514 147  5 587 598  5 890 036  5 563 626  -375 889  23 972  999 268  17,9  
79 miasta na prawach powiatu 3 071 046  3 143 188  3 369 213  3 053 640  -298 167  89 549  839 784  26,7  
80 powiaty 1 578 235  1 591 717  1 653 525  1 602 284  -75 290  -10 567  231 624  14,6  
81 województwo samorządowe 850 352  914 009  908 568  791 338  -58 216  122 671  106 897  11,7  

82 Zachodniopomorskie, w tym: 5 744 151  5 864 019  6 039 961  5 648 490  -295 811  215 529  1 101 637  18,8  
83 gminy 2 809 876  2 856 834  2 975 451  2 779 086  -165 575  77 749  585 601  20,5  
84 miasta na prawach powiatu 1 585 707  1 675 797  1 704 200  1 595 404  -118 493  80 393  322 024  19,2  
85 powiaty 839 185  845 587  855 783  821 837  -16 598  23 750  131 761  15,6  
86 województwo samorządowe 509 382  485 801  504 527  452 163  4 855  33 638  62 252  12,8  
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Tabela 2.1.3.  Dynamika dochodów i wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego w podziale na województwa w 2007 r.  
               (2006 r. = 100%)

nominalnie realnie1) nominalnie realnie1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1  P O L S K A, w tym: 112,3  109,8  117,9  125,0  106,5  104,4  107,6  105,1  107,3  108,4  107,7  

2  gminy 110,2  107,7  115,1  126,1  105,8  105,6  105,4  102,9  107,5  97,5  96,9  

3  m. st. Warszawa 113,9  111,4  115,6  123,9  112,2  89,9  112,5  110,0  107,8  138,5  139,1  

4  miasta na prawach powiatu 114,5  112,0  119,9  123,9  106,3  102,9  110,9  108,4  107,5  123,7  123,1  

5  powiaty 108,8  106,3  113,9  124,9  108,8  102,0  103,1  100,6  104,9  92,2  92,3  

6  województwa samorządowe 119,6  117,1  128,0  126,1  101,7  110,0  110,6  108,1  110,0  111,7  110,4  

7  Dolnośląskie 113,2  110,7  117,9  127,2  105,7  105,6  109,4  106,9  108,1  114,2  115,3  

8  Kujawsko-pomorskie 112,4  109,9  119,3  124,8  107,4  105,0  105,1  102,6  106,5  99,8  100,2  

9  Lubelskie 110,4  107,9  116,7  126,5  105,7  107,7  106,2  103,7  107,8  99,3  96,5  

10  Lubuskie 114,1  111,6  122,9  127,9  105,0  107,5  102,7  100,2  107,4  86,9  85,4  

11  Łódzkie 111,7  109,2  116,8  125,7  105,9  106,0  109,5  107,0  106,7  120,8  112,7  

12  Małopolskie 114,2  111,7  122,2  125,5  106,8  106,4  111,0  108,5  109,9  115,4  118,9  

13  Mazowieckie 112,4  109,9  115,8  124,7  108,0  99,4  110,3  107,8  107,4  121,1  119,1  

14  Opolskie 111,0  108,5  115,8  121,6  105,4  107,2  106,1  103,6  107,0  102,9  103,8  

15  Podkarpackie 110,4  107,9  112,7  123,8  107,2  112,3  104,7  102,2  108,3  90,9  90,0  

16  Podlaskie 110,1  107,6  117,5  128,7  104,6  104,9  103,0  100,5  106,7  89,0  88,6  

17  Pomorskie 113,9  111,4  119,7  125,9  107,6  104,6  110,3  107,8  107,2  122,5  121,9  

18  Śląskie 111,2  108,7  118,0  121,8  105,5  94,8  105,8  103,3  105,5  106,8  106,6  

19  Świętokrzyskie 107,9  105,4  110,7  126,5  107,3  103,6  100,8  98,3  106,6  80,1  82,6  

20  Warmińsko-mazurskie 112,0  109,5  118,4  126,5  106,8  108,1  106,1  103,6  107,0  102,1  101,8  

21  Wielkopolskie 113,9  111,4  121,1  124,1  105,7  106,3  107,3  104,8  108,0  104,8  104,3  

22  Zachodniopomorskie 113,0  110,5  119,9  129,0  106,5  104,7  106,9  104,4  106,3  109,6  108,4  

1)  Wskaźnik inflacji - 2,5%. 

Tabela 2.1.4.  Struktura dochodów i wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów w podziale na województwa 
               w latach 2006 i 2007 (w procentach)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  P O L S K A, w tym: 53,7  56,4  16,8  15,6  29,5  28,0  20,8  21,0  20,3  20,3  79,2  79,0  34,9  34,8  

2  gminy 47,4  49,5  20,0  19,2  32,6  31,3  20,4  18,8  20,1  18,5  79,6  81,2  35,9  36,5  

3  m. st. Warszawa 85,1  86,3  5,0  3,9  9,9  9,8  15,3  18,8  15,1  18,7  84,7  81,2  27,9  26,4  

4  miasta na prawach powiatu 63,1  66,1  12,6  11,3  24,3  22,6  21,0  23,4  20,0  22,2  79,0  76,6  34,4  33,2  

5  powiaty 30,8  32,2  23,1  21,7  46,1  46,1  14,7  13,1  14,6  13,1  85,3  86,9  51,0  52,7  

6  województwa samorządowe 63,8  68,3  14,2  13,1  21,9  18,6  36,3  36,7  35,5  35,4  63,7  63,3  11,6  12,0  

7  Dolnośląskie 61,3  63,9  14,9  13,9  23,7  22,1  21,8  22,7  20,8  21,9  78,2  77,3  32,3  32,0  

8  Kujawsko-pomorskie 45,8  48,6  20,3  19,0  33,9  32,4  20,1  19,1  19,3  18,4  79,9  80,9  36,0  36,5  

9  Lubelskie 39,1  41,3  20,3  19,8  40,6  38,9  18,5  17,3  18,4  16,8  81,5  82,7  39,6  39,9  

10  Lubuskie 48,0  51,7  19,9  18,8  32,1  29,5  22,8  19,3  22,6  18,8  77,2  80,7  34,3  35,6  

11  Łódzkie 53,0  55,4  17,5  16,6  29,5  28,0  19,7  21,7  19,5  20,1  80,3  78,3  36,8  36,0  

12  Małopolskie 48,1  51,5  17,5  16,3  34,3  32,1  20,4  21,2  19,7  21,1  79,6  78,8  36,3  35,3  

13  Mazowieckie 68,5  70,6  11,1  9,8  20,4  19,6  21,1  23,2  20,9  22,5  78,9  76,8  30,8  30,0  

14  Opolskie 51,0  53,2  16,8  16,3  32,1  30,5  22,4  21,7  22,0  21,5  77,6  78,3  37,9  38,2  

15  Podkarpackie 39,1  39,9  20,7  21,0  40,3  39,1  20,5  17,8  20,4  17,5  79,5  82,2  38,3  39,1  

16  Podlaskie 42,1  44,9  19,6  18,6  38,3  36,4  20,9  18,0  20,7  17,8  79,1  82,0  35,7  37,3  

17  Pomorskie 56,1  59,0  16,4  15,1  27,5  26,0  20,6  22,8  19,8  21,9  79,4  77,2  34,5  33,4  

18  Śląskie 59,2  62,8  15,9  13,5  25,0  23,7  21,9  22,1  21,4  21,6  78,1  77,9  34,7  35,1  

19  Świętokrzyskie 40,5  41,6  21,9  21,1  37,6  37,4  21,8  17,3  21,0  17,2  78,2  82,7  37,5  39,9  

20  Warmińsko-mazurskie 42,0  44,4  22,0  21,3  35,9  34,3  18,2  17,5  18,0  17,3  81,8  82,5  36,7  37,0  

21  Wielkopolskie 52,6  55,9  16,9  15,8  30,5  28,3  21,9  21,4  21,2  20,6  78,1  78,6  34,8  34,6  

22  Zachodniopomorskie 51,4  54,6  18,6  17,2  30,0  28,3  18,4  18,8  17,9  18,1  81,6  81,2  34,9  34,9  
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Tabela 2.1.5.  Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów w podziale na województwa 
               w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r.  (w zł)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1  P O L S K A, w tym: 3 069  3 447  1 649  1 945  697  871  515  538  67  63  905  964  

2  gminy 2 041  2 247  967  1 112  311  391  408  430  30  27  666  704  

3  m. st. Warszawa 5 043  5 732  4 291  4 947  1 928  2 381  251  225  65  20  500  560  

4  miasta na prawach powiatu 2 924  3 360  1 845  2 221  770  958  369  381  36  29  710  758  

5  powiaty 586  637  180  205  87  109  135  138  20  20  270  293  

6  województwa samorządowe 249  298  159  203  123  155  35  39  21  23  55  56  

7  Dolnośląskie 3 277  3 715  2 010  2 374  724  923  490  518  67  72  777  823  

8  Kujawsko-pomorskie 2 870  3 227  1 314  1 569  542  677  583  612  47  62  974  1 046  

9  Lubelskie 2 674  2 961  1 044  1 223  416  528  543  587  54  66  1 087  1 152  

10  Lubuskie 3 037  3 464  1 458  1 791  535  684  606  651  69  78  974  1 022  

11  Łódzkie 2 755  3 089  1 460  1 712  594  750  483  514  38  45  813  864  

12  Małopolskie 2 845  3 241  1 370  1 670  592  742  498  529  74  69  977  1 042  

13  Mazowieckie 3 953  4 430  2 708  3 127  1 327  1 651  437  434  68  48  808  870  

14  Opolskie 2 849  3 178  1 453  1 691  542  663  480  517  73  88  916  969  

15  Podkarpackie 2 835  3 130  1 108  1 249  410  508  586  658  56  70  1 141  1 223  

16  Podlaskie 2 785  3 075  1 173  1 382  441  569  545  573  61  69  1 067  1 120  

17  Pomorskie 3 253  3 697  1 826  2 181  702  881  533  556  67  66  894  960  

18  Śląskie 2 879  3 211  1 704  2 017  775  947  456  434  115  71  718  760  

19  Świętokrzyskie 2 837  3 070  1 149  1 276  436  553  622  647  74  77  1 066  1 147  

20  Warmińsko-mazurskie 3 092  3 462  1 299  1 538  468  593  681  737  60  71  1 111  1 187  

21  Wielkopolskie 2 923  3 322  1 537  1 857  686  850  495  525  50  49  892  940  

22  Zachodniopomorskie 3 063  3 464  1 575  1 890  550  710  568  595  55  61  919  979  

Tabela 2.1.6.  Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego według rodzajów w podziale na województwa
               w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r.  (w zł)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1  P O L S K A, w tym: 3 148  3 387  655  710  639  689  2 493  2 677  1 098  1 177  312  345  

2  gminy 2 098  2 210  427  417  422  409  1 671  1 794  754  807  112  123  

3  m. st. Warszawa 4 755  5 337  727  1 004  720  999  4 028  4 333  1 324  1 411  672  744  

4  miasta na prawach powiatu 2 991  3 331  628  780  598  739  2 363  2 551  1 028  1 105  318  354  

5  powiaty 615  633  90  83  90  83  525  550  314  334  36  41  

6  województwa samorządowe 263  291  96  107  93  103  167  184  31  35  92  99  

7  Dolnośląskie 3 301  3 618  718  821  686  791  2 582  2 796  1 068  1 156  292  337  

8  Kujawsko-pomorskie 3 086  3 246  620  619  596  597  2 466  2 627  1 112  1 184  228  254  

9  Lubelskie 2 767  2 948  511  509  510  494  2 256  2 438  1 097  1 175  243  277  

10  Lubuskie 3 238  3 326  738  641  731  624  2 500  2 685  1 112  1 183  312  347  

11  Łódzkie 2 819  3 099  555  674  549  622  2 263  2 426  1 038  1 116  212  239  

12  Małopolskie 2 960  3 279  605  696  582  691  2 355  2 583  1 075  1 157  262  288  

13  Mazowieckie 3 933  4 326  829  1 002  821  975  3 104  3 324  1 211  1 298  552  602  

14  Opolskie 3 024  3 223  677  700  665  694  2 346  2 523  1 147  1 232  246  266  

15  Podkarpackie 2 941  3 079  603  548  599  539  2 338  2 531  1 125  1 204  243  271  

16  Podlaskie 2 873  2 968  599  535  595  529  2 274  2 433  1 025  1 106  298  330  

17  Pomorskie 3 257  3 585  670  819  646  786  2 588  2 767  1 122  1 199  272  305  

18  Śląskie 2 946  3 125  646  692  631  674  2 300  2 433  1 022  1 098  337  356  

19  Świętokrzyskie 2 955  2 988  645  518  620  514  2 310  2 470  1 107  1 193  220  246  

20  Warmińsko-mazurskie 3 208  3 405  583  595  577  587  2 626  2 810  1 176  1 259  283  303  

21  Wielkopolskie 3 042  3 256  667  697  644  670  2 374  2 558  1 060  1 126  284  316  

22  Zachodniopomorskie 3 120  3 337  573  629  557  605  2 547  2 708  1 089  1 166  336  372  

w tym
wynagrodzenia 

i pochodne

 Wydatki bieżące
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Tabela 2.1.7.  Relacje dochodów i wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca
               do średnich dochodów i wydatków w kraju w 2007 r.  (w procentach)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  P O L S K A, w tym: 100  100  100  100  100  100  100  100  100  

2  gminy 65  57  45  80  42  73  65  59  67  
3  m. st. Warszawa 166  254  273  42  31  58  158  141  162  
4  miasta na prawach powiatu 97  114  110  71  46  79  98  110  95  
5  powiaty 18  11  12  26  32  30  19  12  21  
6  województwa samorządowe 9  10  18  7  36  6  9  15  7  

7  Dolnośląskie 108  122  106  96  114  85  107  116  104  
8  Kujawsko-pomorskie 94  81  78  114  98  109  96  87  98  
9  Lubelskie 86  63  61  109  104  119  87  72  91  

10  Lubuskie 101  92  78  121  123  106  98  90  100  
11  Łódzkie 90  88  86  96  71  90  91  95  91  
12  Małopolskie 94  86  85  98  109  108  97  98  96  
13  Mazowieckie 129  161  190  81  76  90  128  141  124  
14  Opolskie 92  87  76  96  139  101  95  99  94  
15  Podkarpackie 91  64  58  122  111  127  91  77  95  
16  Podlaskie 89  71  65  107  109  116  88  75  91  
17  Pomorskie 107  112  101  103  105  100  106  115  103  
18  Śląskie 93  104  109  81  111  79  92  97  91  
19  Świętokrzyskie 89  66  63  120  122  119  88  73  92  
20  Warmińsko-mazurskie 100  79  68  137  112  123  101  84  105  
21  Wielkopolskie 96  95  98  98  78  97  96  98  96  
22  Zachodniopomorskie 101  97  81  111  96  102  99  89  101  

Tabela 2.1.8. Struktura wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych 1) działach klasyfikacji budżetowej 
                      w układzie województw w 2007 r.  (w procentach)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17

1  P O L S K A, w tym: 100  2,0  16,1  3,4  9,1  2,1  1,5  30,5  2,4  14,7  1,3  3,1  5,4  3,7  2,1  

2  gminy 100  2,8  8,4  3,1  10,4  1,2  0,3  36,5  0,8  19,1  0,2  2,0  7,4  3,2  2,5  
3  m. st. Warszawa 100  0,0  29,1  10,9  7,4  2,6  7,0  20,3  2,4  6,1  0,8  2,3  2,4  4,4  1,8  
4  miasta na prawach powiatu 100  0,1  19,4  4,3  7,1  2,4  1,1  30,1  1,6  13,8  1,1  3,3  7,0  3,5  2,6  
5  powiaty 100  0,3  12,8  0,6  11,6  5,9  0,5  33,3  4,5  16,0  3,4  7,8  0,0  0,5  0,3  
6  województwa samorządowe 100  7,7  38,0  0,3  6,9  0,3  5,8  5,9  9,7  0,4  5,5  2,4  0,4  10,4  1,0  

7  Dolnośląskie 100  1,9  15,6  5,0  9,8  2,0  1,1  26,9  3,1  13,3  1,5  3,0  7,2  4,4  2,3  
8  Kujawsko-pomorskie 100  2,0  14,6  1,7  8,1  2,1  0,2  32,2  3,1  17,9  1,3  3,4  4,7  3,6  2,4  
9  Lubelskie 100  2,6  12,4  1,3  9,4  2,1  0,1  35,9  2,3  17,2  1,6  3,8  3,9  3,3  1,4  

10  Lubuskie 100  2,9  11,5  3,3  10,0  2,3  0,1  30,2  1,5  18,1  1,5  3,6  5,9  3,4  2,4  
11  Łódzkie 100  1,3  16,0  2,5  11,0  2,5  0,8  29,8  2,2  15,9  1,5  3,1  5,0  3,9  1,9  
12  Małopolskie 100  1,8  18,1  3,3  8,8  2,0  0,3  32,8  1,6  14,2  1,1  3,4  4,9  3,6  1,6  
13  Mazowieckie 100  1,7  21,6  5,5  8,5  2,3  6,3  25,4  3,2  9,8  1,1  2,5  3,9  3,9  1,8  
14  Opolskie 100  2,2  11,8  3,2  10,1  2,3  0,6  32,5  1,8  13,8  1,4  2,5  9,6  3,9  1,8  
15  Podkarpackie 100  1,6  12,3  1,6  8,9  2,0  0,3  35,2  1,7  17,8  1,6  3,2  5,8  3,6  1,7  
16  Podlaskie 100  2,4  13,7  1,8  9,7  2,4  0,2  34,6  1,4  16,6  1,9  3,4  3,8  4,0  1,6  
17  Pomorskie 100  2,8  18,8  3,7  8,4  2,0  0,5  29,5  2,1  14,7  1,2  3,3  4,4  3,3  2,5  
18  Śląskie 100  1,2  14,8  4,1  8,4  2,1  0,6  31,3  2,3  13,5  1,2  2,8  8,4  3,8  2,9  
19  Świętokrzyskie 100  2,5  12,5  1,3  10,3  2,3  0,2  32,8  2,9  18,8  1,5  3,8  3,9  2,7  1,8  
20  Warmińsko-mazurskie 100  2,9  11,4  2,4  9,3  2,0  0,2  31,9  2,0  19,7  1,4  4,2  4,6  3,1  1,8  
21  Wielkopolskie 100  2,4  17,2  2,2  8,9  2,0  0,8  32,5  1,8  15,4  1,2  2,7  5,0  3,3  2,3  
22  Zachodniopomorskie 100  1,6  12,4  3,9  10,1  2,3  0,5  29,5  2,6  17,0  1,6  3,9  5,4  3,6  2,4  

1) Pominięto działy dla których udział procentowy w wydatkach ogółem wszystkich jst wyniósł poniżej 1% . 
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Tabela 2.1.9.  Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego według tytułów dłużnych według stanu na 31.12.2007 r. (w tys. zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 P O L S K A, w tym: 25 875 941 19,7  4 062 339 3,1  21 633 650 16,5  20 730 495 15,8  0 0,0  179 952 0,1  135 058 0,1  

2  gminy 9 958 402 17,5  1 291 959 2,3  8 543 945 15,0  8 212 167 14,4  0 0,0  122 498 0,2  87 661 0,2  
3  m. st. Warszawa 2 275 722 23,3  18 000 0,2  2 257 707 23,1  2 257 707 23,1  0 0,0  14 0,0  14 0,0  
4  miasta na prawach powiatu 8 982 969 24,2  1 915 250 5,2  7 019 428 18,9  6 839 305 18,4  0 0,0  48 291 0,1  42 240 0,1  
5  powiaty 2 639 529 16,3  486 130 3,0  2 147 389 13,3  2 082 223 12,9  0 0,0  6 010 0,0  4 017 0,0  
6  województwa samorządowe 2 019 320 17,8  351 000 3,1  1 665 181 14,7  1 339 093 11,8  0 0,0  3 139 0,0  1 126 0,0  

7  Dolnośląskie 2 150 360 20,1  568 931 5,3  1 548 947 14,5  1 474 087 13,8  0 0,0  32 482 0,3  24 750 0,2  
3  Kujawsko-pomorskie 1 772 502 26,6  388 160 5,8  1 369 640 20,5  1 329 109 19,9  0 0,0  14 702 0,2  11 524 0,2  
4  Lubelskie 1 104 681 17,2  96 250 1,5  1 002 964 15,6  935 376 14,6  0 0,0  5 467 0,1  3 549 0,1  
5  Lubuskie 735 288 21,0  166 110 4,8  562 151 16,1  534 521 15,3  0 0,0  7 028 0,2  4 125 0,1  
6  Łódzkie 1 707 284 21,6  35 880 0,5  1 667 373 21,1  1 626 950 20,6  0 0,0  4 031 0,1  3 538 0,0  
7  Małopolskie 2 974 193 28,0  112 552 1,1  2 857 056 26,9  2 768 403 26,1  0 0,0  4 585 0,0  3 564 0,0  
8  Mazowieckie 4 398 630 19,2  320 576 1,4  4 061 519 17,7  4 002 627 17,4  0 0,0  16 536 0,1  11 689 0,1  
9  Opolskie 560 020 17,0  153 800 4,7  403 998 12,2  341 773 10,3  0 0,0  2 222 0,1  1 308 0,0  

10  Podkarpackie 1 193 107 18,2  251 700 3,8  925 847 14,1  912 452 13,9  0 0,0  15 560 0,2  8 389 0,1  
11  Podlaskie 602 198 16,4  32 680 0,9  567 146 15,4  557 614 15,2  0 0,0  2 371 0,1  2 159 0,1  
12  Pomorskie 1 408 830 17,3  220 450 2,7  1 177 371 14,4  1 050 969 12,9  0 0,0  11 009 0,1  8 973 0,1  
13  Śląskie 2 378 597 15,9  317 202 2,1  2 030 852 13,6  1 940 160 13,0  0 0,0  30 543 0,2  27 243 0,2  
14  Świętokrzyskie 592 661 15,1  43 950 1,1  543 185 13,8  473 504 12,1  0 0,0  5 527 0,1  4 245 0,1  
15  Warmińsko-mazurskie 1 018 379 20,6  95 827 1,9  911 196 18,4  868 748 17,6  0 0,0  11 356 0,2  8 606 0,2  
16  Wielkopolskie 2 177 574 19,4  941 071 8,4  1 229 645 10,9  1 202 205 10,7  0 0,0  6 857 0,1  4 950 0,0  
17  Zachodniopomorskie 1 101 637 18,8  317 200 5,4  774 760 13,2  711 997 12,1  0 0,0  9 677 0,2  6 445 0,1  
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2.2. Wykonanie budżetów przez gminy  
 

W 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, gminy gromadziły dochody na zasadach 
określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z katalogu źródeł 
dochodów własnych w 2007 r. usunięte zostały wpływy z opłaty administracyjnej za 
czynności urzędowe15. 
 Kompetencje organów stanowiących gmin w zakresie uchwalania wysokości stawek 
podatkowych określonych w ustawach o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym  
i leśnym nie uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich. Górne granice stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych16 oraz minimalne stawki podatku od środków 
transportowych17 ogłosił Minister Finansów, a Prezes GUS podał ceny skupu żyta18  
i sprzedaży drewna19, stanowiące podstawę obliczenia podatku rolnego i leśnego. 
 Część oświatowa subwencji ogólnej na 2007 r. została podzielona między poszczególne 
jst z uwzględnieniem zakresu realizowanych zadań oświatowych. Przeznaczona ona była na 
finansowanie wydatków bieżących szkół prowadzonych przez jst, dotowanie publicznych 
oraz niepublicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, finansowanie 
zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wypłacanie odpraw 
nauczycielom oraz finansowanie czwartej godziny wychowania fizycznego uczniów klas V  
i VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 
 Uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kierując się wysokością 
wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków 
związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych, Minister Finansów określił sposób 
podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. 
 Ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r. wprowadzono nowe zwolnienie z opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi oraz gruntów 
zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle,  
z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja 
autostrad płatnych20. Zagwarantowano jst zwrot z budżetu państwa utraconych dochodów  
z tytułu zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów położonych na 
obszarach objętych ścisłą ochroną w parkach narodowych oraz rezerwatach, a także z tytułu 
zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców posiadających status centrum 
badawczo-rozwojowego, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania przeznaczonych na 
cele badań i prac rozwojowych. 

                                                 
15 Uchylona przez art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). 
16 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 

kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758). 
17 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących w 2007 r. (M. P. Nr 72, poz. 721). 
18 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta 

za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M. P. Nr 74, poz. 745). 
19 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. (M. P. 
Nr 74, poz. 746). 

20 Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1828). 
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 Kolejne zmiany wprowadzone do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy  
o podatku rolnym i leśnym umożliwiły radzie gminy wprowadzenie zwolnień 
przedmiotowych stanowiących pomoc publiczną jako pomoc de minimis. Zwolnieniem  
z podatku od nieruchomości objęte zostały także budynki i budowle zajęte przez grupy 
producentów rolnych, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie 
sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy21. 
 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów22 rady gmin w okresie od 16 sierpnia 
2007 r. do 31 grudnia 2013 r. mogą podejmować uchwały w sprawie udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej przedsiębiorcom w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co 
najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą środkami własnymi, 
utrzymanie dużych inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat,  
a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez co najmniej 3 lata od dnia jej 
zakończenia oraz utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez 5 lat, a w przypadku 
małych i średnich przedsiębiorstw przez 3 lata. 
 Jednostki samorządu realizujące programy i projekty z udziałem środków zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi mogą otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa. Tryb 
i zasady wydawania decyzji dotyczących finansowania z budżetu państwa projektów 
realizowanych z udziałem środków z pomocy udzielanej z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego określa rozporządzenie Rady Ministrów23. 
 Na dofinansowanie programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego  
i organizacji pozarządowych” w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  
i młodzieży w 2007 r. Minister Finansów przekazał w formie dotacji 70% środków 
niezbędnych do jego realizacji24. 
 Dzieciom i uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne 
przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej  
i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia udzielona została pomoc w formie 
dofinansowania zakupu podręczników szkolnych oraz jednolitego stroju25. Wysokość 
udzielonej pomocy uzależniona była od dochodów na 1 osobę w rodzinie. 
 Gminy, które tworzą lokale socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla 
bezdomnych mogą otrzymać z Funduszu Dopłat finansowe wsparcie na pokrycie części 
kosztów budowy, remontu, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku, kupna 

                                                 
21 Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz. U. Nr 251, poz. 1847). 
22 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od 

nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 138, poz. 969). 
23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania  

z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748). 

24 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania 
programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te 
programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie 
udzielone dofinansowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 575). 

25 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. Nr 120, poz. 819). 
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lokali mieszkalnych nowych lub do remontu, pod warunkiem zaangażowania środków 
własnych w wysokości co najmniej 30% przewidzianych kosztów przedsięwzięcia26.  
 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego określił warunki, które powinna spełniać 
państwowa instytucja kultury ubiegająca się o dotację z budżetu jst27. 
 Jst mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu kwalifikowanego oraz przyznawać 
nagrody i wyróżnienia trenerom, działaczom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników 
sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym28.  

 
2.2.1. Dochody  

 
Dochody budżetowe gmin w 2007 r. wykonane zostały na poziomie prawie 101%, 

znacznie lepiej niż w latach ubiegłych, w których wykonanie kształtowało się w granicach 
99%. W stosunku do roku poprzedniego dochody wzrosły o 10,2% i zostały zrealizowane  
w wysokości 57 003 129 tys. zł. Od 2003 r. utrzymywał się wzrost wielkości dochodów 
gmin, jednak w roku 2007 obniżył się o 2,7 punktu procentowego w stosunku do 2006 r. 
 

Dochody budżetowe gmin w 2007 r. 
2007 Dynamika (2006 = 100%)

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

za 2006 
(w tys. zł) 

Plan 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
planu 
(w %) 

Struktura  
(w %) 

nominalnie realnie1) 

Dochody ogółem, z tego: 51 724 275 56 540 828 57 003 129 100,8 100,0 110,2 107,7 
- dochody własne, w tym:  24 507 971 27 302 223 28 219 039 103,4 49,5 115,1 112,6 
  - podatki i opłaty 9 999 177 10 514 007 10 877 474 103,5 19,1 108,8 106,3 
  - udziały w PIT 7 368 575 8 615 631 9 264 684 107,5 16,3 125,7 123,2 
  - udziały w CIT 501 925 538 477 657 413 122,1 1,2 131,0 128,5 
- dotacje celowe, w tym: 10 336 200 11 377 921 10 918 518 96,0 19,2 105,6 103,1 
  - na zadania własne 1 982 972 2 356 889 2 202 191 93,4 3,9 111,1 108,6 
  - na zadania zlecone 7 761 787 8 353 484 8 095 781 96,9 14,2 104,3 101,8 
- subwencja ogólna, w tym: 16 880 104 17 860 684 17 865 572 100,0 31,3 105,8 103,3 
  - oświatowa 12 526 036 13 192 558 13 192 681 100,0 23,1 105,3 102,8 
Gminy 
- miejskie 12 172 388 13 356 692 13 619 455 102,0 23,9 111,9 109,4 
- miejsko-wiejskie 16 903 311 18 556 844 18 746 360 101,0 32,9 110,9 108,4 
- wiejskie 22 648 577 24 627 292 24 637 314 100,0  43,2 108,8 106,3 

1) Wskaźnik inflacji – 2,5%. 
 
Dochody własne zrealizowano na wysokim poziomie (103,4%), przez ostatnie dwa lata 

dochody własne realizowane były na poziomie 99,5%. O takim wykonaniu zadecydowały, 
podobnie jak w roku ubiegłym, ponadplanowe wpływy (o 33,3%) z podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz z podatku od spadku i darowizn (o 32,6%). Wpływy z udziału  
w podatku CIT wzrosły o 22,1%, a z podatku PIT o 7,5% w stosunku do planu. Pozostałe 

                                                 
26 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni 

i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844). 
27 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego  
(Dz. U. Nr 120, poz. 821). 

28 Ustawa z dnia 2 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. Nr 171, poz. 1208). 
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dochody wykonane zostały najniżej, na poziomie 94,7%, równie niskie wykonanie 
odnotowano we wpływach z opłaty skarbowej 97,1%.  

Dotacje celowe, podobnie jak w latach ubiegłych, wykazywały najniższy poziom 
realizacji planu (96,0%). W ostatnich dwóch latach najmniej dotacji przekazywano na 
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (78,8%  
w 2005 r. i 78,1% w 2006 r.), natomiast w roku 2007 najniższe wykonanie odnotowano  
w dotacjach z funduszy celowych (91,9%). Subwencja ogólna była przekazywana gminom 
w pełnej wysokości. 

W typach gmin odnotowano zbliżony poziom wykonania dochodów ogółem. Najniższy 
wskaźnik realizacji planu osiągnęły dwa województwa: podlaskie – 96,8%29 i lubelskie  
– 98,3%. Gminy województwa opolskiego, które w roku poprzednim uzyskały najniższe 
wykonanie (96,9%), w roku bieżącym tak jak i gminy województwa zachodniopomorskiego 
osiągnęły najwyższy poziom wykonania planu 101,7% (tabela 2.2.1.)30.  

Wykonanie planu dochodów w gminach było zależne od wielu czynników, m.in. od 
stopnia urealniania planu w toku jego realizacji, prawidłowego oszacowania dochodów  
i właściwie skonstruowanych planów wyjściowych. Wskaźnik wykonania planu dochodów 
jest ważnym elementem oceny działalności organu wykonawczego przez organ stanowiący  
– radę. 
 
Dynamika i struktura dochodów 

 
Przez ostatnie cztery lata w budżetach gmin odnotowano rosnącą dynamikę dochodów 

(w latach 2003 - 2006, odpowiednio o 3,5%; 8,3%; 11,6% i 12,9%), natomiast w roku 2007 
nastąpił spadek tempa wzrostu dochodów do poziomu 10,2% (realnie 7,7%). Najwyższą 
dynamikę dochodów odnotowano w gminach miejskich, wzrost o 11,9% (w 2006 r. gminy 
miejskie zanotowały identyczne tempo wzrostu dochodów, jednakże był to wówczas 
najniższy wskaźnik wzrostu w typach gmin). Najniższą dynamikę dochodów zanotowały 
gminy wiejskie wzrost o 8,8%. 

W poszczególnych województwach gminy w typach osiągnęły zarówno nominalny jak  
i realny wzrost dochodów, jedynie w gminach wiejskich województwa świętokrzyskiego 
wystąpił spadek dynamiki wzrostu dochodów do poziomu 99,6% (realnie do 97,1%). 
Województwo świętokrzyskie osiągnęło najniższy w kraju wzrost dochodów tylko o 4,2% 
(w roku ubiegłym miało jeden z wyższych wskaźników wzrostu 15,4%). Drugim 
województwem o niskiej dynamice wzrostu dochodów było województwo podlaskie o 6,1%. 
Najwyższy wzrost dochodów osiągnęły gminy województwa pomorskiego o 13,0%, w tym 
gminy miejskie tego województwa (o 16,8% był to wzrost najwyższy w kraju), znaczny 
wzrost dochodów osiągnęło również województwo dolnośląskie (o 12,5%).  

W latach 2004 - 2005 dochody własne rosły w tempie odpowiednio o 14,0% i 14,7%,  
w roku 2006 dynamika tych dochodów spadła do poziomu 109,9%. W roku 2007 wystąpił 
wysoki wzrost poziomu dochodów własnych o 15,1% (głównie za sprawą podatku CIT  
– wzrost o 31,0%). Dynamika dochodów własnych w typach gmin w poszczególnych 
województwach rozkładem przypomina dynamikę dochodów ogółem. Najniższy wzrost tych 
dochodów (o 4,7%) wystąpił w gminach województwa świętokrzyskiego (gminy wiejskie tego 
                                                 
29 Gminy wiejskie województwa podlaskiego wykonały plan na najniższym poziomie – 96,3%. 
30 Najwyższy wskaźnik realizacji planu 104,6% osiągnęły gminy miejskie województwa małopolskiego. 
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województwa zanotowały spadek o 4,8%). Niski poziom wzrostu dochodów własnych 
zanotowano w województwach: podlaskim ze wskaźnikiem wzrostu 10,2% i opolskim  
– 12,4%. Najwyższy wzrost odnotowały gminy województwa pomorskiego – o 21,0%31 oraz 
województwo małopolskie o 19,2% (tabela 2.2.2.). 

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły  
o 26,1% (udziały w podatku PIT wzrosły o 25,7%, w podatku CIT o 31,0%) – była to 
najwyższa dynamika wśród źródeł dochodów. Wysoki wzrost dochodów z udziału w podatku 
PIT świadczy o rosnącej zamożności Polaków, ale też może wynikać ze spadku bezrobocia  
w kraju. Zwiększone wpływy z podatku CIT świadczą zaś o rozwoju przedsiębiorstw  
i wzroście gospodarczym w kraju. Liderem dynamiki wzrostu w tych dochodach były gminy 
wiejskie województwa pomorskiego – wzrost o 34,1% i samo województwo, z najwyższym 
wskaźnikiem wzrostu o 29,5%, na drugim miejscu było województwo mazowieckie, wzrost  
o 28,0%. Paradoksalnie wygląda sytuacja w typach gmin województwa świętokrzyskiego, 
którego gminy miejskie zanotowały najniższy wzrost w kraju (o 14,9%) a gminy miejsko 
-wiejskie jeden z najwyższych wskaźników wzrostu (o 32,1%). Gminy województw 
opolskiego i podkarpackiego zanotowały najniższe wskaźniki wzrostu, odpowiednio o 22,1%  
i 22,7%. 

Środki otrzymane przez gminy z tytułu subwencji ogólnej były wyższe o 5,8%  
(w 2006 r. – o 5,0%). Województwo pomorskie w 2007 r. zanotowało najwyższy wzrost 
dochodów z tego źródła (o 7,0%) przy najwyższej dynamice wzrostu dochodów ogółem, 
dochodów własnych i udziałów w podatkach PIT i CIT w kraju (w roku ubiegłym to 
województwo miało równie korzystną dynamikę wzrostu dochodów własnych). W latach 
poprzednich można było zauważyć korelację wzrostu dochodów własnych ze wzrostem 
otrzymywanej subwencji. Najniższy wzrost dochodów z tytułu subwencji odnotowano  
w województwach dolnośląskim – 4,8% i wielkopolskim – 4,9%, w których wzrost dochodów 
własnych wcale nie był najwyższy.  

W latach 2005 i 2006 dynamika dotacji przekazywanych do budżetów gmin była 
wyjątkowo wysoka (wynikała z nowych zadań), w 2005 r. – 147,4%, w 2006 r. – 139,1%, 
natomiast w 2007 r. wyniosła tylko 105,6% (przekazano więcej o 582 318 tys. zł). Niewielki 
wzrost poziomu dotacji wynikał stąd, że gminom nie zostały przekazane nowe zadania do 
realizacji. W roku 2007 dotacje na zadania zlecone wzrosły o 4,3%, natomiast dotacje na 
zadania własne wzrosły o 11,1%32. Gminy miejskie województwa świętokrzyskiego 
otrzymały o 8,7% mniej dochodów z tytułu dotacji w stosunku do roku ubiegłego,  
a województwo to osiągnęło najniższy wskaźnik dynamiki 99,1% (w 2006 r. gminy tego 
województwa osiągnęły jeden z najwyższych wskaźników wzrostu dotacji 50,2%). Gminy 
województwa podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego osiągnęły największy wzrost 
dotacji celowych, odpowiednio o 12,3% i 9,5%.  

W latach 2004 i 2005 wystąpił niewielki wzrost udziału dochodów własnych w strukturze 
dochodów gmin (odpowiednio o 0,9 i 0,5 punktu procentowego), w 2006 r. wystąpił spadek 
udziału o 1,3 punktu. Natomiast w 2007 r. zaobserwowano wyraźny, korzystny dla struktury 
dochodów gmin, wzrost o 2,1 punktu procentowego. W roku 2007 zanotowano po raz 

                                                 
31 Gminy miejskie tego województwa mają najwyższy wskaźnik wzrostu – o 26,0%. 
32 Wzrost dotyczy głównie działu 801 Oświata i wychowanie, w tym na zadania związane z dofinansowaniem do 

podręczników szkolnych i mundurków dla uczniów. 
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pierwszy niewielki spadek (o 0,8 punktu procentowego), po trzech ostatnich latach wzrostu, 
udziału dotacji celowych w dochodach gmin (o 2,0 punkty procentowe w roku 2004, o 3,7  
w 2005 r. i o 3,8 w roku 2006). Kolejny rok z rzędu obniżył się (znacznie mniej niż 
poprzednio) udział subwencji ogólnej w dochodach (w 2007 o 1,3 punktu procentowego,  
w 2006 r. o 2,5 punktu, w 2005 r. o 4,2). Struktura dochodów w poszczególnych typach 
gmin charakteryzowała się znacznym zróżnicowaniem (tabela 2.2.3). 

Udział dochodów własnych w strukturze dochodów stanowił jak zawsze najwyższą 
pozycję (49,5%), charakteryzując się największym zróżnicowaniem w poszczególnych 
typach gmin. W gminach miejskich 85,1% gmin osiągnęło dochody własne powyżej średniej 
krajowej, w gminach wiejskich zaledwie 15,8% gmin tego typu, w gminach miejsko 
-wiejskich 35,8% gmin.  

Niezmiennie od kilku lat największą samodzielność finansową, mierzoną udziałem 
dochodów własnych w dochodach ogółem, posiadały gminy miejskie (w 2007 r. – 64,8%),  
a najniższą wiejskie (39,9%), natomiast w gminach miejsko-wiejskich udział ten 
ukształtował się na poziomie 51,1%. 

Najwyższy udział dochodów własnych w strukturze podobnie jak w roku ubiegłym 
odnotowały gminy województwa dolnośląskiego (61,9%) i śląskiego (60,0%), a najniższy  
– (podobnie jak rok wcześniej) gminy województw lubelskiego (37,1%) i podkarpackiego 
(38,2%).  

Pomimo tego, że wpływy z podatków i opłat zmniejszyły swój udział w strukturze 
dochodów własnych (nadal są ich największym źródłem) z 40,8% w roku 2006 do 38,5%  
w roku 2007, to udziały w podatkach PIT i CIT zwiększyły swój udział o 3,1 punktu 
procentowego i stanowiły wartość 35,2%. Dochody z majątku gmin zwiększyły swój udział 
w strukturze z 8,3% w 2006 r. do 9,7% w roku 2007. Rozkład struktury dochodów własnych 
w poszczególnych typach gmin był dość charakterystyczny. W gminach miejskich wpływy  
z podatków i opłat stanowiły najniższy udział w dochodach 33,0%, natomiast w gminach 
wiejskich najwyższy 41,8% (gminy miejsko-wiejskie 40,3%). W przypadku dochodów  
z udziałów w podatku dochodowym i dochodów z majątku gmin, podobnie jak w roku 
poprzednim, najwyższy udział w strukturze charakteryzował gminy miejskie (odpowiednio 
39,7% i 12,6%), w gminach wiejskich udział ten był najmniejszy i stanowił odpowiednio 
30,7% i 7,7% (w gminach miejsko-wiejskich odpowiednio 35,5% i 9,1%). Podatek od 
nieruchomości stanowił – po wpływach z tytułu udziałów w PIT (32,8%) – drugą pozycję  
w strukturze dochodów własnych – 26,9% (w 41,2% gmin w kraju to źródło dochodów 
miało większy udział w strukturze dochodów własnych niż powyższa średnia). Najwięcej 
dochodów z tego tytułu (pomimo spadku do roku ubiegłego o 3,0 punkty procentowe) 
uzyskały gminy miejsko-wiejskie 28,5%, a 46,4% gmin, uzyskało dochody powyżej tej 
wartości. W gminach miejskich spadek udziału dochodów z tego źródła był największy  
(o 3,1 punktu procentowego) i osiągnął w strukturze najniższy wskaźnik udziału 25,0%,  
a 53,3% gmin, uzyskało dochody z podatku od nieruchomości powyżej tej średniej.  
W gminach wiejskich podatek ten w strukturze stanowił 27,1% (spadek o 2,2 punkty 
procentowe w stosunku do roku ubiegłego), a tylko 35,0% gmin przekroczyło tą średnią. 

W strukturze dochodów w 2007 r. udział dotacji celowych ukształtował się na poziomie 
19,2% (spadek w stosunku do roku 2006 o 0,8 punktu procentowego) – powyżej tego 
poziomu oscylowało około 70% gmin w kraju. W grupie gmin wiejskich udział dotacji  
w dochodach na poziomie przekraczającym średnią krajową był największy i wystąpił  
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w 76,6% tych gmin, w grupie gmin miejsko-wiejskich powyżej średniej krajowej było 68,2% 
gmin, a 29,8% gmin miejskich przekroczyło ten poziom. W roku poprzednim,  
w poszczególnych typach gmin, udział dotacji w strukturze dochodów w gminach miejskich 
ukształtował się na poziomie 16,8%, a w gminach wiejskich na poziomie 21,7%. W roku 2007 
w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich udział dotacji obniżył się o 0,7 punktu procentowego 
i stanowił, odpowiednio 21,0% i 19,3%. W gminach miejskich udział dotacji w strukturze (tak 
jak w roku poprzednim) był najniższy 15,7% (najwyższy spadek udziału w typach o 1,1 
punktu procentowego). Najwyższy udział dotacji w strukturze dochodów – podobnie jak  
w roku ubiegłym – wystąpił w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (23,6%)  
i warmińsko-mazurskiego (24,1%), najniższy natomiast w gminach województwa śląskiego 
(14,7%) i mazowieckiego (15,6%). 

W dwóch ostatnich latach udział dotacji na zadania własne w dotacjach celowych 
pozostawał na poziomie 19,2%, w roku 2007 wzrósł o 1 punkt procentowy i o tyle samo 
obniżył się udział dotacji na zadania zlecone osiągając w strukturze poziom 74,1%. Dotacje 
z funduszy celowych stanowiły 2,7% dotacji i w 77,2% były przeznaczone na zadania 
inwestycyjne, natomiast dotacje w ramach porozumień między jst ukształtowały się na 
poziomie 2,6%. Dotacje inwestycyjne na zadania własne w roku 2006 stanowiły 18,4% 
dotacji na zadania własne, w roku 2007 ich udział spadł do poziomu 13,1%. 

Od kilku lat udział subwencji ogólnej w dochodach gmin systematycznie maleje.  
W 2007 r. obniżył się o 1,3 punktu procentowego do 31,3%. W gminach miejskich  
i miejsko-wiejskich spadek o 1,3 punktu, a w gminach wiejskich o 1,1 punktu procentowego. 
W gminach wiejskich udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem był najwyższy 39,2% 
(przy średniej krajowej 31,3%, którą przekroczyło 83,2% gmin tego typu). Subwencja ogólna 
w gminach miejsko-wiejskich stanowiła średnio 29,6% ich dochodów, a średnią krajową 
przekroczyło 57,9% gmin tego typu. Gminy miejskie w najmniejszym stopniu korzystały  
z subwencji ogólnej, udział tego źródła stanowił 19,5% dochodów ogółem. Tylko w 9,5% 
(podobnie jak w roku ubiegłym) gmin miejskich subwencja ogólna stanowiła dochód 
przekraczający średnią krajową.  

W strukturze subwencji ogólnej charakterystyczny jest wysoki udział subwencji oświatowej, 
który systematycznie maleje. Od 2004 do 2007 r. jej udział spadł o 2,3 punkty procentowe  
i stanowił 73,8% subwencji. Również w dochodach ogółem subwencja oświatowa stanowiła 
znaczny udział (23,1%). W gminach wiejskich udział subwencji oświatowej był najwyższy  
i stanowił 26,7% dochodów ogółem, aż 83,6% gmin tego typu przekroczyło średnią krajową 
udziału subwencji oświatowej w subwencji ogólnej, natomiast w gminach miejskich tylko 
12,8% gmin przekroczyło ten poziom. W gminach typu miejskiego subwencja oświatowa 
osiągnęła najniższy wskaźnik udziału 17,5% (w gminach województwa dolnośląskiego 
wskaźnik ten był jeszcze niższy i wyniósł 16,9%). Drugim, znaczącym źródłem dochodów 
(24,1%) w strukturze subwencji ogólnej była subwencja wyrównawcza - z tego źródła 
pochodziło 7,5% dochodów ogółem gmin. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wiąże się 
ze stopniem zróżnicowania dochodów i przysługuje gminom, których dochody o charakterze 
podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 92% przeciętnego poziomu 
dla wszystkich gmin. W gminach wiejskich 11,9% dochodów ogółem pochodziło  
z subwencji wyrównawczej, w gminach miejsko-wiejskich 6,3%, a w miejskich tylko 1,3%. 
Środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych w gminach w roku 2007 stanowiły 2,8% (kwota 
1 588 151 tys. zł) dochodów ogółem, z tego 88,8% przeznaczone było na zadania inwestycyjne. 
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W gminach miejskich udział tych dochodów był najwyższy i stanowił 3,1%, w gminach 
miejsko-wiejskich - 2,9%, a najmniej pozyskały gminy wiejskie 2,6%. W gminach województw 
dolnośląskiego i lubuskiego udział dochodów pochodzenia zagranicznego w strukturze był 
najwyższy i stanowił 4,2% dochodów ogółem. Najniższy udział zanotowano w gminach 
województwa kujawsko-pomorskiego 1,7% i wielkopolskiego 0,9%. Wśród dochodów 
bezzwrotnych dotacje stanowiły 9,4% tych dochodów, a w nich dotacje na inwestycje to 72,8%. 
 
Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

 
Dochody budżetowe gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. wyniosły 

2 247 zł i wzrosły o 206 zł w stosunku do roku poprzedniego (znacznie mniej niż w roku 
ubiegłym), w którym wzrost wyniósł 233 zł. Charakterystyczny, od kilku lat znacznie 
szybszy wzrost dochodów per capita dla gmin wiejskich, a wolniejszy dla gmin miejskich  
w roku 2007 został odwrócony na korzyść gmin miejskich, w których dochody wzrosły  
o 239 zł; w gminach wiejskich o 185 zł. 

Spośród trzech podstawowych źródeł dochodów gmin w najwyższym stopniu  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły dochody własne o 145 zł (w 2006 r. o 87 zł), 
subwencja ogólna wzrosła o 38 zł, natomiast dotacje, które w roku ubiegłym (wzrosły  
o 115 zł) miały największy wpływ na wzrost dochodów w przeliczeniu na mieszkańca,  
w roku 2007 wzrosły tylko o 22 zł.  
 
                  Poziom i dynamika dochodów ogółem w gminach w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 i 2007 (w zł) 

Różnica Dynamika (2006 = 100%) 
Wyszczególnienie 2006 2007 

(3-2) nominalnie realnie1) 
1 2 3 4 5 6 

Ogółem, z tego: 2 041 2 247 206 110,1 107,6 
- miejskie 1 978 2 217 239 112,1 109,6 
- miejsko-wiejskie 2 001 2 210 209 110,4 107,9 
- wiejskie 2 108 2 293 185 108,8 106,3 

  1) Wskaźnik inflacji – 2,5%. 

 
Od trzech lat rozkład wielkości dochodów na mieszkańca w gminach poszczególnych 

województw był taki sam. Najwyższe dochody ogółem na mieszkańca uzyskały gminy 
województw zachodniopomorskiego 2 515 zł (gminy wiejskie uzyskały najwyższe dochody 
per capita 2 738 zł) i pomorskiego o dochodach 2 490 zł.  
 
              Dochody gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca według typów gmin w 2007 r. (w zł) 

Gminy 
Wyszczególnienie miejskie miejsko 

-wiejskie wiejskie 

średnie dla typu 2 217 2 210 2 293 
minimalne 1 604 1 636 1 573 Dochody  

na jednego mieszkańca 
maksymalne 6 732 6 708   11 97033 

% gmin powyżej średniej w typie 45,0 38,7 36,4 
% gmin powyżej średniej krajowej 40,1 34,6 41,8 

 

                                                 
33 Dane bez gminy Kleszczów, dla której dochody ogółem na jednego mieszkańca wyniosły 34 853 zł, a dochody własne na 

jednego mieszkańca 33 982 zł, subwencja na jednego mieszkańca 602 zł, dotacje celowe na jednego mieszkańca 269 zł. 
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Najniższą kwotę dochodów na jednego mieszkańca osiągnęły gminy województwa 
lubelskiego 2 033 zł i opolskiego 2 071 zł, a wśród typów najniższą gminy miejskie 
województwa łódzkiego 1 948 zł. Najniższy wzrost dochodów per capita (tylko o 90 zł) 
odnotowano w gminach województwa świętokrzyskiego (również najniższy wzrost dochodów 
ogółem), niski wzrost osiągnęły także gminy województwa podlaskiego (o 127 zł). Najwyższy 
wzrost dochodów na mieszkańca zanotowały gminy województwa dolnośląskiego o 273 zł  
i pomorskiego o 271 zł (tabela 2.2.4.).  

Dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnęły poziom 1 112 zł 
i wzrosły o 145 zł w stosunku do roku poprzedniego (był to najwyższy wzrost wśród 
głównych źródeł dochodów). We wszystkich typach gmin w województwach wystąpił 
wzrost dochodów własnych na jednego mieszkańca, tylko w gminach wiejskich 
województwa świętokrzyskiego34 nastąpił spadek dochodów per capita z tego źródła o 11 zł. 
Rozpiętość między dochodami własnymi na jednego mieszkańca pomiędzy gminą 
najbiedniejszą i najbardziej zamożną (gmina Kleszczów) to kwota 33 744 zł.  

Dochody z podatków i opłat na jednego mieszkańca były najwyższe w gminach 
miejskich 474 zł i wzrosły o 31 zł w stosunku do roku poprzedniego, a najniższe w gminach 
wiejskich 382 zł i wzrosły o 37 zł. Najwyższe wpływy z tytułu udziałów w dochodach 
budżetu państwa w przeliczeniu na mieszkańca odnotowały gminy miejskie 570 zł (wzrost  
o 113 zł), a najniższe gminy wiejskie 281 zł (wzrost o 61 zł). Dane te były potwierdzeniem 
bardzo wysokiego wzrostu dochodów z PIT i CIT. Utrzymywała się zatem duża rozpiętość 
poziomu zamożności gmin i ich mieszkańców. 

Subwencja ogólna w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2006 r. wzrosła o 32 zł, 
natomiast w 2007 r. o 38 zł i osiągnęła poziom 704 zł. W gminach wiejskich wzrost był 
najwyższy o 49 zł (analogicznie jak w roku ubiegłym) i na mieszkańca przypadało 898 zł,  
w gminach miejsko-wiejskich wzrósł o 35 zł (654 zł na mieszkańca). Najmniej wzrosła  
w gminach miejskich o 22 zł (433 zł na mieszkańca). Podobnie jak w trzech ostatnich latach 
prawie 70% ogółu gmin osiągnęło dochody z tytułu subwencji ogólnej per capita wyższe od 
średniej w kraju. Najniższą subwencję ogólną na mieszkańca (podobnie w roku ubiegłym) 
otrzymały gminy województw: dolnośląskiego 526 zł i śląskiego 551 zł. Najbardziej 
subsydiowani w latach 2006 i 2007 byli mieszkańcy gmin województw: podkarpackiego 
845 zł i lubelskiego 828 zł. W gminach wiejskich województw: małopolskiego, 
podkarpackiego i świętokrzyskiego subwencja na mieszkańca przekroczyła kwotę 1 000 zł. 

Dotacje celowe na jednego mieszkańca wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 22 zł 
(najniższy wzrost z głównych źródeł dochodów) osiągając średni poziom 430 zł. Najwyższy 
wzrost dotacji celowych na mieszkańca przypadał w gminach wiejskich 481 zł (wzrost o 24 zł), 
a najniższy w miejskich 348 zł (wzrost o 17 zł). Prawie 62% gmin osiągnęło dochody z dotacji 
celowych per capita wyższe od średniej krajowej. Wartość minimalna dochodów per capita 
pozostała na tym samym poziomie 136 zł (w gminach wiejskich), a maksymalna wzrosła  
o 231 zł (również w gminach wiejskich) i ukształtowała się na poziomie 1 928 zł. Mieszkańcy 
gmin województw śląskiego i opolskiego byli w najmniejszym stopniu dotowani, odpowiednio 
321 zł i 335 zł, natomiast najwięcej dotacji per capita otrzymali mieszkańcy województw 
warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, odpowiednio 568 zł i 525 zł. 

                                                 
34 W gminach tego województwa wystąpił najniższy wzrost dochodów własnych na mieszkańca (o 40 zł). 
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Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych per capita wyniosły 27 zł i obniżyły się  
o 3 zł w stosunku do roku ubiegłego. Najbardziej widoczne było to w gminach miejskich,  
w których spadek wynosił aż 10 zł i dochody z dotacji na mieszkańca były najniższe  
i wynosiły tylko 17 zł. Najwyższe pozostają, tak jak w roku ubiegłym, w gminach wiejskich 
i wynoszą 32 zł. W gminach aż dziesięciu województw (w czterech w roku ubiegłym) 
nastąpił spadek dochodów na jednego mieszkańca z tego tytułu (największy dotyczył 
województwa pomorskiego o 19 zł i tu też omawiane dochody per capita były najniższe 
13 zł). Najwięcej na mieszkańca z tego tytułu przypada w gminach województw: 
małopolskiego 49 zł (spadek o 1 zł) i dolnośląskiego 41 zł (spadek o 5 zł). Z relacji 
wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych na inwestycje per capita do średnich 
dochodów z tego tytułu wynika, że najwyższe dochody przypadały na mieszkańca 
województwa małopolskiego 184% (analogicznie w roku ubiegłym 168%) i dolnośląskiego 
153% (analogicznie jak w 2006 r.). Najniższe dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycje 
wystąpiły w województwie pomorskim 47% (104% w roku 2006) i wielkopolskim 62%  
(w poprzednim roku 63%) - tabela 2.2.6. Zauważyć należy, że gminy dostają coraz niższe 
kwoty dotacji na inwestycje i w związku z tym tylko w 30,7% gmin kwota dotacji celowych 
inwestycyjnych per capita była wyższa od średniej krajowej.  
 

       Dochody budżetów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. (w zł)  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

P 
O

 L
 S

 K
 A

Lu
be

ls
ki

e

Po
dk

ar
pa

ck
ie

Św
ię

to
kr

zy
sk

ie

Po
dl

as
ki

e

K
uj

aw
sk

o-
po

m
or

sk
ie

M
ał

op
ol

sk
ie

W
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie

Łó
dz

ki
e

W
ie

lk
op

ol
sk

ie

O
po

ls
ki

e

Lu
bu

sk
ie

Po
m

or
sk

ie

M
az

ow
ie

ck
ie

Śl
ąs

ki
e

Za
ch

od
ni

op
om

or
sk

ie

D
ol

no
śl
ąs

ki
e

Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe

 
 

Zróżnicowanie dochodów ogółem, dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji 
ogólnej w przeliczeniu na mieszkańca przedstawia rysunek 2.2.1. Wysoki wskaźnik 
dochodów ogółem i dochodów własnych świadczy o zamożności mieszkańców gmin 
województw północnej i zachodnio-południowej Polski, natomiast wysoki wskaźnik 
subwencji ogólnej na mieszkańca świadczy o dużym subsydiowaniu z budżetu państwa  
i o niskim poziomie zamożności mieszkańców gmin województw wschodniej i południowo 
-wschodniej Polski (podobnie jak w roku poprzednim). 
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Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 
i zwolnień 

 
Uchwalenie przez organy stanowiące niższych stawek podatkowych obniżyło wpływy 

do gminnych budżetów o 1 712 695 tys. zł, tj. o 6,1% ich dochodów własnych. Obniżenie 
górnych stawek podatkowych w największym stopniu, podobnie jak w ubiegłym roku, 
uszczupliło dochody gmin wiejskich. 
 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2007 r. 

z tego: Relacje skutków do dochodów własnych (w %) 
łączne obniżenie stawek  udzielone ulgi Wyszczególnienie 

Skutki 
łącznie      

(w tys. zł) 
obniżenie  

górnych stawek 

udzielone ulgi, 
odroczenia, 
umorzenia 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Ogółem, z tego: 2 416 505 1 712 695 703 810 9,0 8,6 6,2 6,1 2,8 2,5 

- miejskie 528 214 356 188 172 026 6,4 6,0 4,5 4,0 1,9 2,0 

- miejsko-wiejskie 887 869 637 712 250 157 10,1 9,3 6,9 6,7 3,2 2,6 

- wiejskie 1 000 422 718 795 281 627 10,3 10,2 7,1 7,3 3,2 2,9 

 
Najwyższe skutki finansowe obniżenia górnych stawek dotyczyły, podobnie jak  

w poprzednich latach podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego. 
W województwach: lubelskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim uchwalenie niższych 
stawek podatkowych spowodowało, że zrealizowane dochody własne były niższe, 
odpowiednio o 9,5%, 8,3% oraz o 7,6%. Skutki finansowe uchwalenia niższych stawek  
w najmniejszym stopniu odczuły gminy województw: dolnośląskiego, śląskiego  
i pomorskiego. Wykonane przez nie dochody własne były niższe od możliwych do 
osiągnięcia, odpowiednio o 2,9%, o 4,2% oraz o 5,0%. 
 Wydane decyzje w sprawie udzielenia ulg, zwolnień, odroczeń oraz umorzeń 
uszczupliły o 2,5% dochody własne gmin i było to 0,3 punktu procentowego mniej niż  
w 2006 r. W poszczególnych typach gmin odsetek ten wyniósł 2,0% – 2,9%. Większe 
zróżnicowanie dało się zauważyć w poszczególnych województwach. Podejmując decyzje  
w sprawie udzielenia ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń gminy województw: lubuskiego, 
lubelskiego i podlaskiego uszczupliły dochody własne, odpowiednio o 3,5%, o 4,4% oraz  
o 5,1%. Najniższe skutki wystąpiły w gminach województw: zachodniopomorskiego 1,7%, 
pomorskiego i wielkopolskiego 2,1% oraz 2,8% w gminach województwa: kujawsko 
-pomorskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 
 W porównaniu z rokiem poprzednim łączne skutki obniżenia górnych stawek 
podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień i umorzeń w 2007 r. we wszystkich 
typach gmin były niższe (od 0,1 do 0,8 punktu procentowego). Większe zróżnicowanie 
można zaobserwować w układzie terytorialnym. Gminy województw: lubelskiego, 
podlaskiego i kujawsko-pomorskiego w wyniku podjętych uchwał oraz wydanych decyzji 
zrealizowały niższe dochody własne, odpowiednio o 13,9%, o 12,7% oraz o 11,1%.  
W gminach województw: dolnośląskiego, śląskiego i pomorskiego ubytek ten wyniósł od 
6,1% do 7,0%. 
 W 2007 r., podobnie jak w roku poprzednim, skutki finansowe obniżenia górnych 
stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień uległy obniżeniu. 
Świadczy to o ostrożności przy podejmowaniu przez gminy decyzji wpływających na 
obniżenie dochodów budżetowych. 
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2.2.2. Wydatki 
 
Planowane na 2007 r. wydatki gminy zrealizowały w kwocie 56 074 124 tys. zł, co 

stanowiło 93,1% planu – nieco mniej niż w roku poprzednim. Wykonano 95,3% 
planowanych wydatków bieżących i 84,4% planowanych wydatków majątkowych. 
Szczególnie niski 77,9% poziom wykonania planu wydatków majątkowych wystąpił  
w gminach województwa lubelskiego. 
 
Wydatki budżetowe gmin według rodzajów w latach 2006 i 2007 

2006 2007 
Dynamika % Wyszczególnienie Wykonanie 

(w tys. zł) 
Plan 

(w tys. zł) 
Wykonanie 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
planu 
(w %) nominalnie realnie1)

Struktura 
(w %) 

Wydatki ogółem, z tego: 53 179 646 60 249 678 56 074 124 93,1 105,4 102,9 100,0 

- wydatki majątkowe, w tym: 10 834 674 12 514 963 10 567 503 84,4 97,5 95,0 18,8 

   - wydatki na inwestycje 10 691 550 12 306 294 10 364 358 84,2 96,9 94,4 18,5 

- wydatki bieżące, z tego: 42 344 972 47 734 715 45 506 621 95,3 107,5 105,0 81,2 

   - wynagrodzenia i pochodne 19 101 791 20 952 891 20 473 697 97,7 107,2 104,7 36,5 

   - dotacje 2 828 119 3 185 306 3 131 243 98,3 110,7 108,2 5,6 

   - wydatki na obsługę długu 300 975 413 435 360 767 87,3 119,9 117,4 0,6 

   - z tytułu udziel. poręcz. i gwarancji 9 677 41 921 7 581 18,1 78,3 75,8 0,0 

   - pozostałe wydatki 20 104 410 23 141 162 21 533 332 93,1 107,1 104,6 38,4 
Gminy  
- miejskie 12 540 571 14 194 239 13 248 856 93,3 105,6 103,1 23,6 
- miejsko-wiejskie 17 425 486 19 794 593 18 538 602 93,7 106,4 103,9 33,1 
- wiejskie 23 213 588 26 260 847 24 286 666 92,5 104,6 102,1 43,3 

1) Wskaźnik inflacji – 2,5%. 
 

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynikało m.in. z niewykorzystania środków 
przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg, ogrzewanie pomieszczeń (łagodna zima) oraz 
z oszczędności w wydatkach rzeczowych na administrację. 

Wydatki majątkowe gmin to głównie wydatki inwestycyjne (98,1%). W 2007 r. gminy 
planowały wydatki inwestycyjne o 15,1% (w 2006 r. o 53,6%) wyższe niż wykonane w roku 
poprzednim. Plan zrealizowano w 84,2% (w 2006 r. w 84,7%). Najniższe wykonanie 
odnotowano w gminach wiejskich 83,3%, najwyższe w gminach miejsko-wiejskich 85,1%, 
w gminach miejskich zrealizowano 84,8% planu. Szczególnie niski wskaźnik wystąpił  
w gminach województwa lubelskiego 77,9%, najwyższy (podobnie jak w roku poprzednim) 
w gminach województwa wielkopolskiego 89,6% i małopolskiego 89,7%.  

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynikało m.in. z określonych 
procedur przetargowych skutkujących opóźnieniami w realizacji inwestycji: przeciągające 
się procedury ze względu na odwołania, protesty, wielokrotne przeprowadzanie 
postępowania o udzielenie zamówienia z powodu, np. wzrostu kosztów inwestycji, braku 
oferentów (ze względu na duży boom inwestycyjny w skali całego kraju wystąpił brak 
wykonawców o odpowiednich mocach przerobowych oraz doświadczeniu w stosunku do 
aktualnych potrzeb, również w zakresie projektowania). Wystąpiły również problemy 
z przygotowaniem inwestycji do realizacji, np. w przypadku braku prawa własności długa 
procedura uwłaszczeniowa powodowała, iż pozostawał zbyt krótki termin na przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonanie zadania w danym roku.  
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Dynamika i struktura wydatków 
 

W 2007 r. dynamika wydatków budżetowych w gminach nie była wysoka - wydatki 
gmin, w stosunku do poprzedniego roku, wzrosły o 5,4% (w 2006 r. o 16,0%). Najwyższą 
dynamikę wydatków odnotowano w gminach miejsko-wiejskich o 6,4%, najniższą  
w gminach wiejskich o 4,6%. W gminach niemal wszystkich województw (z wyjątkiem 
świętokrzyskiego) nastąpił wzrost wydatków ogółem, największy o 7,7% w gminach 
województwa mazowieckiego (tabela 2.2.2.). 

Wydatki majątkowe gmin obniżyły się o 2,5% w stosunku do poprzedniego roku, 
natomiast na zadania bieżące gminy wydały z budżetu o 7,5% więcej niż w roku poprzednim. 
Wynikiem tak odmiennej dynamiki był spadek udziału wydatków majątkowych w strukturze 
poniesionych wydatków z 20,4% w 2006 r. do 18,8% w 2007 r. (tabela 2.2.3.). 

 

Struktura wydatków gmin
w 2007 r.

18,8%

81,2%

wydatki majątkowe  wydatki bieżące

Struktura wydatków bieżących gmin 
w 2007 r.

6,9%

45,0%47,3%

0,0% 0,8%
wynagrodzenia i pochodne  
dotacje  
obsługa długu  
poręczenia i gwarancje  
pozostałe wydatki bieżące  

 
 

W 2006 r. dzięki absorpcji środków z Unii Europejskiej35, nastąpiło przyspieszenie 
tempa wzrostu wydatków inwestycyjnych z 11,2% w 2005 r. do 30,1%. W 2007 r. wydatki 
inwestycyjne finansowane środkami zagranicznymi były mniejsze o 33,0%. Gminy 
pierwotnie planowały wyższe wydatki na inwestycje, ale w związku z przesunięciem 
dofinansowania inwestycji do nowej perspektywy finansowej 2007 - 2013 realizacje 
inwestycji przesuwano na 2008 r., co miało wpływ na obniżenie o 3,1% wykonanych 
wydatków inwestycyjnych w stosunku do poprzedniego roku. 

W każdym z typów gmin dynamika wydatków inwestycyjnych była ujemna: w gminach 
wiejskich odnotowano spadek o 4,0%, w miejskich o 3,4%, a w gminach miejsko-wiejskich 
o 1,4%. W układzie terytorialnym szczególnie wysoki spadek wydatków inwestycyjnych 
nastąpił w gminach województwa świętokrzyskiego o 24,9% i podlaskiego o 20,4%.  
W sześciu województwach wydatki inwestycyjne gmin wzrosły w stosunku do poprzedniego 
roku, w najwyższym stopniu w województwie mazowieckim o 8,3% (tabela 2.2.2.).  

W latach 1999 - 2003 systematycznie obniżał się udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem gmin. W 2004 r. wskaźnik ten wzrósł do 18,1% (z 16,9% w 2003 r.), 
w 2005 r. ponownie nastąpił spadek udziału wydatków inwestycyjnych do 17,9%.  
W 2006 r., w wyniku wysokiej dynamiki, udział wydatków na zadania inwestycyjne wzrósł 

                                                 
35 W 2006 r. wydatki inwestycyjne finansowane środkami zagranicznymi, w tym otrzymanymi (bądź podlegającymi 

refundacji) w ramach projektów i programów Unii Europejskiej wzrosły o 55,2%. 
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do 20,1%. Natomiast w 2007 r. w następstwie poniesienia przez gminy niższych niż  
w roku poprzednim wydatków inwestycyjnych, ich udział w wydatkach ogółem spadł do 
poziomu 18,5%. W gminach miejskich i wiejskich odnotowano spadek udziału o 1,7 punktu 
procentowego, w miejsko-wiejskich o 1,4 punktu procentowego.  

 
  Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetowych ogółem gmin w latach 1999 - 2007 
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Jedynie w województwie mazowieckim wzrósł (o 0,1 punktu procentowego) udział 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem gmin, we wszystkich pozostałych 
województwach odnotowano spadek udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem gmin. Najwyższy spadek wystąpił w gminach województwa świętokrzyskiego 
(o 5 punktów procentowych) i podlaskiego (o 4,2 punktu procentowego). Szczegółowe dane 
w tym zakresie prezentuje tabela 2.2.3. 

Zróżnicowanie udziału wydatków inwestycyjnych, w wydatkach ogółem, w poszczególnych 
gminach było bardzo duże: 
− w piętnastu gminach (w 2006 r. w 7 gminach) wydatki inwestycyjne nie przekroczyły 1% 

wydatków ogółem (najmniejszy udział wyniósł 0,1%),  
− w 65,7% gmin udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem był niższy od 

średniej w kraju wynoszącej 18,5%, 
− trzynaście gmin (w 2006 r. – 20 gmin) przeznaczyło ze swojego budżetu na realizację 

zadań inwestycyjnych więcej środków niż na zadania bieżące; najwięcej – 62,8% 
wydatków ogółem na inwestycje przeznaczyła gmina wiejska z województwa 
małopolskiego (tak wysoki udział spowodowany był m.in. budową zbiornika wodnego, 
na który gmina otrzymuje środki z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej).  
Około 11,1%36 wydatków inwestycyjnych gminy finansowały środkami ze źródeł 

zagranicznych, w tym głównie otrzymanych (lub podlegających refundacji) w ramach 
projektów i programów Unii Europejskiej (14,4% gminy miejskie, 12,4% gminy miejsko 

                                                 
36 W 2006 r. 16,1% wydatków inwestycyjnych gminy finansowały środkami ze źródeł zagranicznych. 
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-wiejskie, 8,5% gminy wiejskie). Były to głównie inwestycje związane z gospodarką 
komunalną i ochroną środowiska – 37,3%, inwestycje drogowe – 19,1% oraz inwestycje 
związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi – 11,3%. Najwyższy udział 
wydatków inwestycyjnych finansowanych środkami zagranicznymi w wydatkach 
inwestycyjnych ogółem odnotowano w gminach województwa warmińsko-mazurskiego 
21,0%, najniższy w gminach województwa wielkopolskiego – jedynie 4,6%37.  

Struktura wydatków bieżących gmin pozostała prawie niezmieniona. Podobnie jak  
w latach poprzednich niemal połowa wydatków bieżących gmin przeznaczona była na 
wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. W 2007 r. wzrosły one o 7,2% w stosunku do roku 
poprzedniego. 

Wyższą dynamiką (wzrost o 10,7%) charakteryzowały się dotacje z budżetu gmin 
przekazywane własnym jednostkom organizacyjnym, podmiotom realizującym zadania gmin 
oraz innym jednostkom samorządowym na zadania wynikające z zawartych porozumień. 
Stanowiły one 6,9% wydatków bieżących gmin.  

Kwota udzielonych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych (m.in. dla stowarzyszeń, fundacji, szkół niepublicznych) wzrosła o 19,3%  
w stosunku do poprzedniego roku, natomiast jej udział w wydatkach bieżących wzrósł 
nieznacznie i wyniósł 1,4%. Za pośrednictwem jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych gminy realizowały swoje zadania głównie w zakresie oświaty, kultury 
fizycznej i sportu, pomocy społecznej, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

W 2007 r. wydatki na obsługę długu wzrosły o 19,9%, co wynikało z rozpoczęcia spłat 
kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.  

 
Struktura wydatków bieżących gmin w latach 2006 i 2007 (w %) 

z tego: 
wynagrodzenia 

i pochodne dotacje obsługa długu pozostałe Wyszczególnienie 
Wydatki 
bieżące 
ogółem 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Ogółem, z tego: 100,0 45,1 45,0 6,7 6,9 0,7 0,8 47,5 47,3 
- miejskie 100,0 42,7 42,7 9,7 9,7 0,9 1,0 46,7 46,6 
- miejsko-wiejskie 100,0 44,8 44,5 7,2 7,4 0,8 0,9 47,2 47,2 
- wiejskie 100,0 46,6 46,7 4,6 4,9 0,6 0,6 48,1 47,8 

 
Zrealizowane wydatki gmin z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w skali kraju były 

znikome i w ostatnich latach nie przekraczały 10 000 tys. zł 
 
Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej 
 

W stosunku do 2006 r. struktura wydatków gmin wg działów klasyfikacji budżetowej 
pozostała w zasadzie taka sama (różnice wynoszą ułamki punktów procentowych). Na 
realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką 
wychowawczą gminy przeznaczyły łącznie 38,5% wydatków ogółem, na pomoc społeczną  
i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łącznie 19,3%. Kolejne miejsca  

                                                 
37 Województwo wielkopolskie również w 2006 r. było jednym z dwóch województw o najniższym udziale wydatków 

inwestycyjnych finansowanych środkami zagranicznymi w wydatkach inwestycyjnych ogółem. 
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w strukturze wydatków stanowiły: administracja publiczna 10,4%, transport i łączność 8,4%, 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,4%. 

Biorąc pod uwagę kierunki inwestowania w 2007 r. największe środki (podobnie jak  
w roku poprzednim), angażowane były na zadania realizowane w transporcie i łączności 
28,9%38 oraz na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 20,9%39. 
Uwagę zwraca jednak fakt, że kwota wydana na zadania inwestycyjne w transporcie  
i łączności w 2007 r. była o 2,9% niższa niż w roku poprzednim (w 2006 r. wskaźnik 
dynamiki był bardzo wysoki i wynosił 151,9%).  

W 2007 r. mimo ogólnego spadku wydatków inwestycyjnych, w niektórych działach 
gminy inwestowały więcej niż w roku poprzednim, np.: o 27,1% w dziale Administracja 
publiczna, o 16,7% w dziale Kultura fizyczna i sport. 
 
Wydatki gmin ogółem i wydatki inwestycyjne w działach klasyfikacji budżetowej w 2007 r.  

Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne 

Działy klasyfikacji budżetowej Kwota 

(w tys. zł) 

Struktura  

(w %) 

Dynamika 

(2006 = 100%)

Kwota  

(w tys. zł) 

Struktura 

(w %) 

Dynamika 

(2006 = 100%)

 Ogółem, z tego: 56 074 124 100,0 105,4 10 364 358 100,0 96,9 

 801 - Oświata i wychowanie 20 443 270 36,5 106,5 1 426 589 13,8 91,0 

 852 - Pomoc społeczna 10 692 361 19,1 102,6 48 534 0,5 95,8 

 750 - Administracja publiczna 5 839 224 10,4 109,5 280 533 2,7 127,1 

 600 - Transport i łączność 4 703 454 8,4 100,8 2 994 605 28,9 97,1 
 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 4 122 795 7,4 101,0 2 163 747 20,9 93,7 

 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  1 809 579 3,2 107,1 402 995 3,9 97,4 

 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 716 027 3,1 111,6 585 227 5,6 107,1 

 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1 594 255 2,8 103,3 1 169 841 11,3 91,7 

 926 - Kultura fizyczna i sport 1 401 622 2,5 115,3 708 221 6,8 116,7 

 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1 111 537 2,0 113,6 7 365 0,1 116,1 
 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 653 100 1,2 106,4 189 444 1,8 107,9 

 851 - Ochrona zdrowia 450 072 0,8 101,6 87 278 0,8 88,1 
 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 92 784 0,2 120,3 7 308 0,1 96,4 

 Pozostałe działy 1 444 044 2,4 104,3 292 671 2,8 89,7 

 
Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
 

W 2007 r. wydatki budżetowe wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
wyniosły średnio 2 21040 zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 112 zł (tabela 
2.2.5.). Powyżej średniej wydatki zrealizowało 41,3% gmin (44,7% w 2006). Przeciętne 
wydatki budżetowe w gminach miejskich wyniosły 2 157 zł (wzrost o 120 zł), 2 185 zł  
w gminach miejsko-wiejskich (wzrost o 122 zł), 2 260 zł w gminach wiejskich (wzrost  
o 99 zł). 
                                                 
38 Od kilku lat najwyższy udział wydatków inwestycyjnych w dziale Transport i łączność odnotowują gminy województwa 

podlaskiego - 40,8% w 2007 r. 
39 Najwyższy udział 31,9% wydatków inwestycyjnych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska odnotowano 

w gminach województwa opolskiego. 
40 Średnia krajowa wydatków gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca z wyłączeniem gminy Kleszczów (której wydatki 

budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca były najwyższe - 34 121 zł i bardzo odbiegały od wydatków pozostałych 
gmin) wyniosła 2 205 zł. 
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W poszczególnych gminach (bez gminy Kleszczów) wydatki budżetowe w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca kształtowały się od 1 476 zł do 10 969 zł. W układzie terytorialnym 
największe wydatki (piąty rok z rzędu) odnotowano w gminach województwa 
zachodniopomorskiego 2 447 zł (wzrost o 97 zł), a najniższe wydatki per capita (czwarty rok  
z rzędu) w gminach województwa lubelskiego 2 000 zł (wzrost o 100 zł). Rozpiętość 
wysokości wydatków na jednego mieszkańca w gminach poszczególnych województw 
w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyła się nieznacznie, ale podobnie jak w przypadku 
dochodów poziom wydatków gminnych w południowo-wschodniej części Polski był wyraźnie 
niższy niż w części północno-zachodniej (rysunek 2.2.1.).  

Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. wyniosły średnio 
1 794 zł41 i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 123 zł. Wydatki na wynagrodzenia  
i pochodne wzrosły o 53 zł i wyniosły 807 zł.  

Wydatki gmin związane z realizacją zadań inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wyniosły średnio 409 zł42 i obniżyły się w stosunku do poprzedniego roku  
o 13 zł. Poziom wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca  
w poszczególnych typach gmin był zróżnicowany: w gminach miejskich - 402 zł (spadek  
o 13 zł), miejsko-wiejskich 389 zł (spadek o 7 zł) a w gminach wiejskich 428 zł (spadek  
o 18 zł). W poszczególnych gminach (bez gminy Kleszczów) kwota wydatków 
inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wahała się od 2 zł do 4 328 zł. 

Zmniejszył się (o 3,5 punktu procentowego) odsetek gmin (do 34,1%), które 
zrealizowały wyższe od średniej w kraju wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższe wydatki inwestycyjne  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca zrealizowały gminy województwa mazowieckiego 
563 zł (wzrost o 41 zł); najniższe natomiast gminy województwa świętokrzyskiego 309 zł 
(spadek o 102 zł) i lubelskiego 310 zł (spadek o 16 zł). W 2007 r. nastąpiło dalsze 
pogłębienie rozpiętości wydatków inwestycyjnych gmin w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w poszczególnych województwach do 254 zł (w 2004 r. rozpiętość wynosiła 
124 zł, w 2005 r. - 153 zł, w 2006 r. - 196 zł).  
 
2.2.3. Wyniki budżetów oraz zobowiązania 
 

Planowany przez gminy na koniec 2007 r. deficyt budżetowy w wysokości 3 708 850 tys. zł 
stanowił 6,6% dochodów (w 2006 r. 9,0%). We wszystkich województwach gminy wszystkich 
typów planowały na koniec roku wynik ujemny. Realizacja dochodów na poziomie 100,8%  
i wydatków w wysokości 93,1% planu spowodowały, że gminy zamknęły rok budżetowy 
nadwyżką budżetową w wysokości 929 005 tys. zł, stanowiącą 1,6% zrealizowanych dochodów 
(rok 2006 gminy zamknęły deficytem stanowiącym 2,8% dochodów). We wszystkich typach 
gmin jedynie gminy miejskie województw podkarpackiego i wielkopolskiego, miejsko-wiejskie 
lubuskiego i opolskiego oraz gminy wiejskie województwa śląskiego zakończyły 2007 r. 
deficytem, przy czym jego wysokość wahała się na poziomie 1,8% – 12,2% planowanego 
deficytu. 

                                                 
41 Bez gminy Kleszczów (14 330 zł) średnia krajowa wydatków bieżących gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 

1 792 zł. 
42 Bez gminy Kleszczów (19 758 zł) średnia krajowa wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 

405 zł. 
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             Wyniki budżetów gmin w latach 2006 i 2007 

2006 2007 
Wyszczególnienie 

Liczba gmin Kwota 
(w tys. zł) Liczba gmin Kwota 

(w tys. zł) 
Wyniki budżetu (+/-), z tego: 2 413 -1 455 370 2 413 929 005 
- nadwyżka (+) 857 846 789 1 529 2 164 750 

- deficyt (-) 1 556 -2 302 159 884 -1 235 744 

Udział gmin z deficytem w liczbie 
gmin ogółem (%) 64,5 x 36,6 x 

 
 W 2007 r. nadwyżkę budżetową wypracowało 1 529 gmin tj. o 672 więcej niż w roku 
poprzednim. We wszystkich województwach ponad połowa gmin zamknęła rok budżetowy 
nadwyżką. Najwyższy odsetek gmin z deficytem wystąpił w województwach: małopolskim 
45,8%, mazowieckim 41,1% oraz kujawsko-pomorskim 38,6%. W województwach: 
pomorskim, podlaskim i wielkopolskim gminy z deficytem stanowiły odpowiednio 27,7%, 
27,8% oraz 30,2% ogółu gmin.  
 
  Struktura wyników budżetów w podziale na typy gmin w 2007 r. 

Nadwyżka Deficyt 
Wyszczególnienie Liczba 

gmin 
Struktura

(w %) 
Kwota 

(w tys. zł)
Struktura

(w %) 
Liczba 
gmin 

Struktura 
(w %) 

Kwota 
(w tys. zł) 

Struktura
(w %) 

Gminy ogółem,  
z tego: 

1 529 100,0 2 164 750 100,0 884 100,0 1 235 744 100,0 

- miejskie 156 10,2 598 935 27,7 86 9,7 228 336 18,5 

- miejsko-wiejskie 361 23,6 616 084 28,4 223 25,2 408 325 33,0 

- wiejskie 1 012 66,2 949 731 43,9 575 65,1 599 083 48,5 

 
Osiągnięta przez gminy na koniec roku nadwyżka budżetowa była 2,5-krotnie wyższa od 

wypracowanej w 2006 r. Na wynik ten największy wpływ miały gminy wiejskie, w których 
kwota nadwyżki wzrosła o 523 848 tys. zł, a udział tych gmin w gminach z nadwyżką 
obniżył się o 2,6 punktu procentowego. Udział gmin miejsko-wiejskich w liczbie gmin  
z dodatnim wynikiem wzrósł o 1,2 punktu procentowego, natomiast udział gmin miejskich 
wzrósł o 1,4 punktu procentowego. 

Deficyt budżetowy w kwocie 1 235 744 tys. zł był o 46,3% niższy w porównaniu  
z 2006 r. Udział gmin wiejskich w liczbie gmin z deficytem obniżył się o 1,0 punkt 
procentowy, natomiast miejskich i miejsko-wiejskich wzrósł, odpowiednio o 0,1 i 0,9 punktu 
procentowego. 

Gminy miejskie, stanowiące 10,2% ogółu gmin z nadwyżką wypracowały prawie 28% 
wykonanej kwoty nadwyżki i 18,5% wartości deficytu (w 2006 r. 18,2% nadwyżki i 22,7% 
deficytu). Gminy miejsko-wiejskie (23,6% wszystkich gmin) z nadwyżką zrealizowały 
ponad 28,0% kwoty nadwyżki i 33,0% wartości deficytu (w 2006 r. odpowiednio 31,5% 
oraz 34,3%). Udziałem gmin wiejskich, które stanowią 66,2% ogółu gmin, z nadwyżką było 
prawie 44% kwoty nadwyżki i 48,5% wartości deficytu (w 2006 r. 50,3% oraz 43%).  

Zaplanowane w budżetach gmin na 2007 r. przychody zrealizowane zostały w 92,8%  
i stanowiły 6 728 638 tys. zł, natomiast rozchody wykonane zostały w wysokości 
3 449 097 tys. zł, co stanowiło 98,6% planu. Podobnie jak w latach poprzednich, kredyty  
i pożyczki, wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych stanowiły ponad 90% przychodów. 
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 Struktura przychodów i rozchodów budżetowych gmin w 2007 r. (w %) 

w tym: 
Wyszczególnienie Gminy 

ogółem miejskie miejsko 
-wiejskie wiejskie 

Przychody, z tego: 100,0 100,0 100,0 100,0 
- kredyty i pożyczki 45,8 47,2 48,7 43,2 
- nadwyżka z lat ubiegłych 18,5 8,6 9,0 29,8 
- obligacje i papiery wartościowe 4,5 5,1 8,1 1,8 
- wolne środki 31,0 38,7 33,9 25,2 
- spłata pożyczek udzielonych 0,1 0,2 0,2 0,0 
- prywatyzacja majątku 0,1 0,2 0,1 0,0 
Rozchody, z tego: 100,0 100,0 100,0 100,0 
- spłata kredytów i pożyczek 77,4 79,2 90,9 68,3 
- pożyczki udzielone 0,7 0,4 1,1 0,6 
- wykup obligacji i papierów wartościowych 4,6 9,9 6,4 0,9 
- inne 17,3 10,5 1,6 30,2 

 
 W 2007 r. we wszystkich typach gmin przychody z tytułu zaciągniętych kredytów  
i pożyczek uległy obniżeniu, średnio o 21,3%. Ich udział w gminach miejskich był o 5,5 
punktu procentowego niższy w porównaniu z rokiem poprzednim, w gminach miejsko 
-wiejskich o 5,9 punktu procentowego a w gminach wiejskich obniżył się o 6,1 punktu 
procentowego. Także przychody gmin z tytułu emisji obligacji samorządowych 
zmniejszyły się (o 38,5%) i tym samym obniżył się ich udział w przychodach ogółem 
gmin (o 2 punkty procentowe). Najwyższy spadek udziału obligacji w przychodach 
odnotowały gminy miejsko-wiejskie – o 4 punkty procentowe i miejskie – o 2,6 punktu 
procentowego. W gminach wiejskich udział ten pozostał na poziomie zbliżonym do 
ubiegłorocznego. 

Wyraźnemu zwiększeniu uległy przychody z tytułu wolnych środków, pochodzących 
głównie z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Ich udział  
w gminach miejskich wzrósł o 7,8 punktu procentowego, miejsko-wiejskich o 11,2 
punktu procentowego, a w gminach wiejskich o 5,3 punktu procentowego. 

Nadwyżka z lat ubiegłych stanowiła w 2007 r. 18,5% zrealizowanych przychodów  
i we wszystkich typach gmin udział ten był na poziomie roku poprzedniego. 

Prawie 19% przychodów z zaciągniętych w 2007 r. kredytów i pożyczek 
przeznaczonych było na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem 
środków zagranicznych (w 2006 r. – 28%). W poszczególnych typach gmin udział ten 
był zróżnicowany i wynosił: w gminach miejskich 28,1% (o 1,4 punktu procentowego 
mniej niż w 2006 r.), w gminach miejsko-wiejskich 15,6% (o 9,2 punkty procentowe 
mniej niż w 2006 r.) a w gminach wiejskich 16,2% (o 12,9 punktu procentowego mniej  
w porównaniu z rokiem ubiegłym). 

Ponad 9% przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczonych było 
na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych (wzrost o 3,9 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego).  
W gminach miejskich i miejsko-wiejskich udział ten wzrósł odpowiednio o 1,9 i 9,1 
punktu procentowego, natomiast w gminach miejsko-wiejskich obniżył się prawie 
o 11 punktów procentowych. 
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 W strukturze rozchodów największy udział, podobnie jak w latach poprzednich, 
stanowiły spłaty kredytów i pożyczek. Ich udział w rozchodach gmin miejskich wzrósł o 4,4 
punkty procentowe, w gminach miejsko-wiejskich o 7,7 punktu procentowego oraz  
w gminach wiejskich o 2 punkty procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
 Wykup obligacji i papierów wartościowych w strukturze rozchodów pozostał na 
poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (wzrost o 0,6 punktu procentowego). W gminach 
miejskich wzrósł o 1,3 punktu procentowego a w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich, 
odpowiednio o 0,6 i 0,2 punktu procentowego. 
 W ogólnej kwocie spłaconych w 2007 r. kredytów i pożyczek ponad 25% stanowiły 
spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie programów i projektów 
realizowanych z udziałem środków zagranicznych (o 3,2 punkty procentowe mniej niż  
w 2006 r.). W gminach miejskich spłaty te stanowiły 33,7% ogólnej kwoty spłat (wzrost  
o 4,8 punktu procentowego), w gminach miejsko-wiejskich 20,8% (spadek o 6 punktów 
procentowych) a w gminach wiejskich 24,6% (mniej o 5,4 punktu procentowego  
w porównaniu z rokiem poprzednim). 

Wykup obligacji wyemitowanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych 
ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych stanowił zaledwie 0,6% kwoty 
wykupionych obligacji i papierów wartościowych i był o 0,5 punktu procentowego niższy  
w porównaniu z rokiem poprzednim. W gminach wiejskich stanowił 1,5% (o 9 punktów 
procentowych mniej niż w 2006 r.). W gminach miejskich i miejsko-wiejskich był o 0,3 
punktu procentowego wyższy niż w roku poprzednim i stanowił odpowiednio 0,3% oraz 0,8%. 
 
Zobowiązania  

 
W 2007 r. zobowiązania gmin ogółem wzrosły o 3,9% w stosunku do poprzedniego roku  

i wynosiły 9 958 402 tys. zł. Zwiększyły się zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów 
wartościowych (o 13,2%), zaciągniętych kredytów i pożyczek (o 3,2%), natomiast obniżyły 
się zobowiązania wymagalne (o 25,6%). 

Nieznacznie zmieniła się struktura zobowiązań według tytułów dłużnych. Dominującą 
pozycję 85,8% w zobowiązaniach gmin stanowiły pożyczki i kredyty (w tym 2,4% pożyczki 
i kredyty zaciągnięte na pokrycie wydatków unijnych w związku z realizacją programów  
i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp). 

Udział zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w strukturze zadłużenia 
nieznacznie wzrósł i wyniósł 13,0%, przy dużym zróżnicowaniu tego wskaźnika  
w poszczególnych typach gmin: 19,1% w gminach miejskich, 16,7% w gminach miejsko 
-wiejskich, 4,6% w gminach wiejskich. Utrzymana została pozytywna spadkowa tendencja 
zobowiązań wymagalnych i zarazem obniżenie udziału tego tytułu dłużnego w strukturze 
zobowiązań do 1,2%. 

Ze względu na niższą dynamikę zobowiązań (103,9%) niż dochodów (110,2%) 
zadłużenie gmin w stosunku do osiągniętych dochodów zmniejszyło się w porównaniu do 
poprzedniego roku o 1 punkt procentowy i wyniosło 17,5%. Przeciętna relacja zobowiązań 
do dochodów obniżyła się we wszystkich typach gmin, najbardziej znacząco o 1,8 punktu 
procentowego w gminach miejskich (tabela 2.2.7.). 
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Zobowiązania gmin według tytułów dłużnych w latach 2006 i 2007 

Gminy ogółem Relacja zobowiązań do dochodów 
w 2007 r. (w %) 

Zobowiązania  
wg stanu na 31.XII 

(w tys. zł) 

Struktura 
 (w %) 

Relacja do 
dochodów 

(w %) 

Wyszczególnienie 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Dynamika 
2006=100%

(3:2) 

gminy 
miejskie 

gminy 
miejsko 
-wiejskie 

gminy 
wiejskie 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 
 Zobowiązania ogółem,  
z tego: 9 586 249 9 958 402 100,0 100,0 18,5 17,5 103,9 20,0 19,2 14,7 

 - emisja papierów 
wartościowych 1 141 656 1 291 959 11,9 13,0 2,2 2,3 113,2 3,8 3,2 0,7 

 - kredyty i pożyczki 8 276 697 8 543 945 86,3 85,8 16,0 15,0 103,2 15,9 15,8 13,9 
 - przyjęte depozyty1) 3 143 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 - zobowiązania wymagalne, 

w tym: 164 753 122 498 1,7 1,2 0,3 0,2 74,4 0,3 0,3 0,1 

    - z tytułu dostaw towarów 
i usług 117 793 87 661 1,2 0,9 0,2 0,2 74,4 0,2 0,2 0,1 

1) Dane wykazane w tym wierszu (a więc również w kwotach zobowiązań ogółem) wynikają z nieprawidłowego sporządzenia przez gminy 
sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w tym zakresie. 

 
Najwyższe przeciętne zadłużenie w relacji do dochodów (powyżej 20%) dotyczy 

(niezmiennie od czterech lat) gmin województwa dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Są 
to województwa o wyższej niż przeciętna w kraju zamożności gmin (mierzonej poziomem 
dochodów własnych na jednego mieszkańca), a więc tym samym dysponujące większymi 
możliwościami spłat zobowiązań. 

Najniższe przeciętne zadłużenie gmin odnotowano, podobnie jak w latach poprzednich, 
w województwie lubelskim 12,0%, ze względu na bardzo ograniczone możliwości spłaty 
zobowiązań (gminy tego województwa mają najniższe w kraju dochody budżetowe na 
jednego mieszkańca). 

Niska dynamika zobowiązań gmin, poza spadkiem przeciętnego stopnia zadłużenia,  
w konsekwencji spowodowała zmniejszenie liczby gmin o wyższym stopniu zadłużenia 
powyżej 30%. 

W poszczególnych gminach relacja zobowiązań do dochodów była zróżnicowana  
i kształtowała się od 0% do 64,7%.  

W pięciu gminach kwota zobowiązań przekroczyła nieznacznie 60% ich dochodów. We 
wszystkich tych gminach zobowiązania na koniec 2007 r. dotyczyły m.in. pożyczek 
otrzymanych z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE; po ich 
wyłączeniu (zgodnie z art. 170 ust. 3 uofp) zadłużenie nie przekroczyło 60% zrealizowanych 
dochodów i mieściło się w przedziale od 46,7% do 57,6%. 
 
  Liczba gmin według wysokości wskaźnika zadłużenia w latach 2006 i 2007 

Wskaźnik zadłużenia 
Lata Wyszczególnienie poniżej 

10% 10% - 20% 20% - 30% 30% - 40% 40% - 50% 50% - 60% 60% 
i powyżej 

liczba gmin 785 766 489 256 84 23 10 
2006 

% gmin 32,5 31,7 20,3 10,6 3,5 1,0 0,4 
liczba gmin 877 760 446 211 88 26 5 

2007 
% gmin 36,3 31,5 18,5 8,7 3,6 1,1 0,2 

 
W 2007 r. po raz pierwszy żadna gmina nie przekroczyła limitu zadłużenia określonego 

w art. 170 uofp (po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z art. 170 ust. 3 ustawy), 
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co świadczy o poprawie sytuacji finansowej gmin wynikającej m.in. ze skutecznego 
zrealizowania programów naprawczych. 

W ostatnich latach gminy coraz częściej udzielają poręczeń i gwarancji - w dużym 
tempie rośnie łączna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminy 
poręczeń i gwarancji, która na koniec 2007 r. wyniosła 723 841 tys. zł (37,0% w 2005 r., 
33,3% w 2006 r., 28,0% w 2007 r.). 

Na koniec 2007 r. gminy wykazały należności w kwocie 7 655 360 tys. zł, tj. w kwocie 
ponad dwukrotnie wyższej niż w roku poprzednim (na poziomie 13,4% wykonanych 
dochodów). Były to głównie należności wymagalne.  
 
2.2.4. Podsumowanie 
 
1. Dochody budżetowe gmin w 2007 r. zrealizowane zostały w kwocie 57 003 129 tys. zł (100,8% 

planu). We wszystkich typach gmin planowane dochody wykonano w pełni i na podobnym 
poziomie. W najwyższym stopniu plan dochodów zrealizowały gminy miejskie (102,0%). 

2. W stosunku do roku poprzedniego dochody wzrosły o 10,2%, przy czym w gminach miejskich  
o 11,9%, miejsko-wiejskich 10,9%, wiejskich 8,8%. W roku 2007 wystąpił wysoki wzrost 
poziomu dochodów własnych o 15,1%, głównie za sprawą podatku CIT – wzrost o 31,0% 
oraz podatku PIT – wzrost o 25,7%. Tak wysoki wzrost wpływów z udziału w podatku PIT 
świadczy o większej zamożności Polaków, ale też może wynikać ze spadku bezrobocia. 
Zwiększone wpływy z podatku CIT mogą wskazywać na rozwój przedsiębiorczości  
i wzrost gospodarczy. Dochody z tytułu dotacji celowych wzrosły o 5,6%, a z subwencji 
ogólnej o 5,8%.  

3. Struktura dochodów gmin w 2007 r. uległa nieznacznej zmianie – dochody własne stanowiły 
49,5% (wzrost o 2,1 punktu procentowego), dotacje celowe 19,2% (spadek o 0,8 punktu 
procentowego) oraz subwencja ogólna 31,3% (spadek o 1,3 punktu procentowego). 
Niezmiennie od kilku lat najwyższą samodzielnością finansową, mierzoną udziałem 
dochodów własnych w dochodach ogółem, charakteryzują się gminy miejskie (w 2007 r.  
– 64,8%), a najniższą wiejskie (39,9%), natomiast w gminach miejsko-wiejskich udział ten 
ukształtował się na poziomie 51,1%. 

4. Dochody gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 2 247 zł i wzrosły w stosunku 
do roku poprzedniego o 206 zł. W gminach miejskich mieściły się w przedziale od 1 604 zł 
do 6 732 zł, w gminach miejsko-wiejskich od 1 636 zł do 6 708 zł, a w gminach wiejskich 
rozpiętość dochodów per capita była największa od 1 573 zł do 11 970 zł. Powyższe dane 
nie obejmują gminy Kleszczów, w której występują wielkości znacznie wyższe niż w całej 
zbiorowości gmin (34 853 zł). 

5. W 2007 r. wydatki gmin w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 5,4% i zostały 
wykonane w kwocie 56 074 124 tys. zł, co stanowiło 93,1% planu. Zrealizowane wydatki 
bieżące wzrosły o 7,5%, a wydatki majątkowe obniżyły się o 2,5%, co wpłynęło na 
spadek udziału wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków do 18,8% (z 20,4% 
w 2006 r.). Wydatki bieżące stanowiły 81,2% wydatków ogółem. 

6. W 2006 r. dzięki absorpcji środków z Unii Europejskiej, nastąpiło przyspieszenie tempa 
wzrostu wydatków inwestycyjnych z 11,2% w 2005 r. do 30,1%. W 2007 r. wydatki 
inwestycyjne finansowane środkami zagranicznymi (głównie w ramach projektów  
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i programów Unii Europejskiej) były niższe o 33,0%, co miało wpływ na spadek o 3,1% 
wykonanych wydatków inwestycyjnych. W wyniku ujemnej dynamiki wydatków 
inwestycyjnych ich udział w wydatkach ogółem spadł do 18,5% (z 20,1% w 2006 r.). 

7. W stosunku do poprzedniego roku struktura wydatków gmin wg działów klasyfikacji 
budżetowej nie uległa większym zmianom. Najwięcej środków przeznaczono na 
realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką 
wychowawczą - łącznie 38,5% wydatków ogółem oraz na pomoc społeczną i pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie 19,3%. Inwestycje realizowane były 
głównie w transporcie i łączności 28,9% oraz w gospodarce komunalnej i ochronie 
środowiska 20,9%. Kwota wydana na zadania inwestycyjne w transporcie i łączności  
w 2007 r. była niższa niż w roku poprzednim o 2,9% (w 2006 r. wskaźnik dynamiki był 
bardzo wysoki i wynosił 151,9%).  

8. Około 11,1% wydatków inwestycyjnych gminy finansowały środkami ze źródeł 
zagranicznych (14,4% gminy miejskie, 12,4% gminy miejsko-wiejskie, 8,5% gminy 
wiejskie). Były to głównie inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną 
środowiska (37,3%), inwestycje drogowe (19,1%) oraz inwestycje związane  
z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi (11,3%). Najwyższy udział wydatków 
inwestycyjnych finansowanych środkami zagranicznymi w wydatkach inwestycyjnych 
ogółem odnotowano w gminach województwa warmińsko-mazurskiego (21,0%), 
najniższy w gminach województwa wielkopolskiego - jedynie 4,6%.  

9. Wydatki budżetowe gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły średnio 2 210 zł  
i wzrosły o 112 zł. Rozpiętość w poziomie wydatków na jednego mieszkańca w gminach 
poszczególnych województw nieznacznie się zmniejszyła. Kolejny rok z rzędu największe 
wydatki per capita odnotowano w gminach województwa zachodniopomorskiego 
2 447 zł (wzrost o 97 zł), a najniższe w gminach województwa lubelskiego 2 000 zł 
(wzrost o 100 zł). W poszczególnych gminach wydatki budżetowe w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca kształtowały się od 1 476 zł do 10 969 zł (w gminie Kleszczów,  
w której występują wielkości znacznie wyższe niż w całej zbiorowości gmin – 34 121 zł). 

10. W 2007 r. gminy planowały deficyt budżetowy w wysokości 3 708 850 tys. zł, tj. 6,6% 
dochodów (w 2006 r. - 9,0%). Rok budżetowy gminy zamknęły jednak nadwyżką  
w wysokości 929 005 tys. zł, stanowiącą 1,6% zrealizowanych dochodów (rok 2006 gminy 
zamknęły deficytem na poziomie 2,8% dochodów). Nadal głównym źródłem przychodów 
gmin były kredyty i pożyczki – 45,8% (w 2006 r. – 51,8%). Udział nadwyżki i wolnych 
środków wyniósł odpowiednio: 18,5% i 31,0% (w 2006 r. 18,1% i 23,4%), a obligacji  
i papierów wartościowych 4,5% (6,5% w 2006 r.). 

11. W 2007 r. zobowiązania gmin ogółem wzrosły o 3,9% w stosunku do poprzedniego roku  
i wynosiły 9 958 402 tys. zł, z czego zobowiązania wymagalne stanowiły 122 498 tys. zł. 
Zwiększyły się zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych  
(o 13,2%), zaciągniętych kredytów i pożyczek (o 3,2%), natomiast obniżyły się 
zobowiązania wymagalne (o 25,6%). Niska dynamika zobowiązań gmin przy wzroście 
dochodów o 10,2%, poza spadkiem przeciętnego stopnia zadłużenia (z 18,5% do 17,5%), 
spowodowała zwiększenie liczby gmin o stopniu zadłużenia poniżej 10%. Po raz pierwszy 
w 2007 r. żadna gmina nie przekroczyła limitu zadłużenia określonego w art. 170 uofp 
(po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z art. 170 ust. 3 ustawy). 
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Rysunek 2.2.1. Dochody i wydatki gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. (w zł) 
 

Dochody ogółem Dochody własne 
 

Dotacje celowe Subwencja ogólna 

Wydatki ogółem Struktura wydatków 

Dochody ogółem

2 439 do 2 515  (3)
2 351 do 2 439  (3)
2 181 do 2 351  (3)
2 145 do 2 181  (3)
2 033 do 2 145  (4)

Dochody własne

1 309 do 1 510  (3)
1 225 do 1 309  (3)
1 096 do 1 225  (3)

946 do 1 096  (3)
754 do 946  (4)

Dotacje celowe

501 do 568  (3)
482 do 501  (3)
436 do 482  (3)
403 do 436  (3)
321 do 403  (4)

Subwencja ogólna

816 do 845  (3)
756 do 816  (3)
708 do 756  (3)
639 do 708  (3)
526 do 639  (4)

Wydatki ogółem

2 357 do 2 447  (3)
2 302 do 2 357  (3)
2 171 do 2 302  (3)
2 117 do 2 171  (3)
2 000 do 2 117  (4)

Wydatki ogółem

2 357 do 2 447  (3)
2 302 do 2 357  (3)
2 171 do 2 302  (3)
2 117 do 2 171  (3)
2 000 do 2 117  (4)

Struktura wydatków

2 100

Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
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Tabela 2.2.1.  Dochody, wydatki, wynik budżetów gmin w 2007 r. (w tys. zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  P O L S K A, w tym gminy: 56 540 828  57 003 129  100,8  60 249 678  56 074 124  93,1  -3 708 850  929 005  

2  miejskie 13 356 692  13 619 455  102,0  14 194 239  13 248 856  93,3  -837 547  370 599  
3  miejsko-wiejskie 18 556 844  18 746 360  101,0  19 794 593  18 538 602  93,7  -1 237 748  207 758  
4  wiejskie 24 627 292  24 637 314  100,0  26 260 847  24 286 666  92,5  -1 633 555  350 648  
5  Dolnośląskie, w tym gminy: 4 960 353  5 010 737  101,0  5 254 566  4 842 420  92,2  -294 213  168 317  
6  miejskie 1 895 980  1 919 105  101,2  1 940 835  1 807 082  93,1  -44 855  112 022  
7  miejsko - wiejskie 1 731 779  1 749 032  101,0  1 871 699  1 717 833  91,8  -139 920  31 199  
8  wiejskie 1 332 594  1 342 601  100,8  1 442 032  1 317 504  91,4  -109 438  25 096  
9  Kujawsko-pomorskie, w tym gminy: 2 813 248  2 846 633  101,2  3 012 494  2 814 394  93,4  -199 246  32 240  

10  miejskie 478 483  495 671  103,6  502 756  482 795  96,0  -24 273  12 876  
11  miejsko - wiejskie 1 029 382  1 048 253  101,8  1 108 652  1 045 292  94,3  -79 271  2 960  
12  wiejskie 1 305 383  1 302 709  99,8  1 401 086  1 286 306  91,8  -95 703  16 403  
13  Lubelskie, w tym gminy: 3 357 189  3 300 933  98,3  3 559 141  3 247 500  91,2  -201 951  53 433  
14  miejskie 692 111  699 813  101,1  738 633  682 200  92,4  -46 521  17 614  
15  miejsko - wiejskie 474 672  471 588  99,4  482 060  450 333  93,4  -7 388  21 256  
16  wiejskie 2 190 406  2 129 531  97,2  2 338 448  2 114 967  90,4  -148 042  14 564  
17  Lubuskie, w tym gminy: 1 787 192  1 802 281  100,8  1 883 200  1 760 621  93,5  -96 007  41 660  
18  miejskie 338 328  353 264  104,4  344 241  331 681  96,4  -5 913  21 582  
19  miejsko - wiejskie 942 184  939 989  99,8  1 012 922  944 847  93,3  -70 738  -4 858  
20  wiejskie 506 681  509 028  100,5  526 037  484 093  92,0  -19 356  24 935  
21  Łódzkie, w tym gminy: 3 537 892  3 595 778  101,6  3 794 348  3 549 860  93,6  -256 457  45 918  
22  miejskie 1 082 350  1 108 964  102,5  1 140 106  1 086 860  95,3  -57 755  22 104  
23  miejsko - wiejskie 779 194  794 511  102,0  836 345  784 181  93,8  -57 152  10 330  
24  wiejskie 1 676 348  1 692 304  101,0  1 817 897  1 678 820  92,3  -141 550  13 484  
25  Małopolskie, w tym gminy: 5 039 736  5 105 602  101,3  5 298 325  5 030 373  94,9  -258 589  75 229  
26  miejskie 493 789  516 505  104,6  533 279  509 809  95,6  -39 490  6 696  
27  miejsko - wiejskie 1 925 386  1 966 902  102,2  2 053 140  1 962 850  95,6  -127 754  4 052  
28  wiejskie 2 620 561  2 622 195  100,1  2 711 906  2 557 714  94,3  -91 345  64 481  
29  Mazowieckie, w tym gminy: 6 986 121  7 075 593  101,3  7 527 039  6 992 243  92,9  -540 918  83 351  
30  miejskie 1 619 004  1 647 615  101,8  1 760 956  1 616 823  91,8  -141 952  30 792  
31  miejsko - wiejskie 1 956 032  2 001 866  102,3  2 094 576  1 965 966  93,9  -138 544  35 900  
32  wiejskie 3 411 085  3 426 112  100,4  3 671 507  3 409 454  92,9  -260 423  16 659  
33  Opolskie, w tym gminy: 1 858 383  1 889 397  101,7  2 045 991  1 872 595  91,5  -187 607  16 801  
34  miejskie 230 077  237 927  103,4  256 841  230 662  89,8  -26 764  7 265  
35  miejsko - wiejskie 1 110 181  1 118 582  100,8  1 204 066  1 120 239  93,0  -93 885  -1 657  
36  wiejskie 518 125  532 887  102,8  585 084  521 694  89,2  -66 958  11 193  
37  Podkarpackie, w tym gminy: 3 768 748  3 808 949  101,1  3 995 278  3 742 242  93,7  -226 530  66 707  
38  miejskie 754 966  769 912  102,0  808 817  772 412  95,5  -53 852  -2 500  
39  miejsko - wiejskie 943 257  946 671  100,4  996 380  933 068  93,6  -53 123  13 604  
40  wiejskie 2 070 525  2 092 366  101,1  2 190 081  2 036 762  93,0  -119 556  55 603  
41  Podlaskie, w tym gminy: 1 658 248  1 604 877  96,8  1 717 534  1 559 668  90,8  -59 286  45 209  
42  miejskie 347 631  340 065  97,8  354 751  330 870  93,3  -7 120  9 195  
43  miejsko - wiejskie 445 210  431 794  97,0  465 524  419 874  90,2  -20 314  11 920  
44  wiejskie 865 407  833 018  96,3  897 259  808 924  90,2  -31 852  24 094  
45  Pomorskie, w tym gminy: 3 363 018  3 391 442  100,8  3 508 806  3 268 543  93,2  -145 788  122 898  
46  miejskie 1 218 151  1 230 713  101,0  1 249 057  1 158 684  92,8  -30 906  72 029  
47  miejsko - wiejskie 610 397  608 230  99,6  628 736  590 701  94,0  -18 340  17 528  
48  wiejskie 1 534 470  1 552 499  101,2  1 631 012  1 519 158  93,1  -96 542  33 341  
49  Śląskie, w tym gminy: 4 252 134  4 272 576  100,5  4 666 079  4 265 753  91,4  -413 945  6 823  
50  miejskie 1 686 378  1 705 625  101,1  1 858 548  1 692 733  91,1  -172 170  12 893  
51  miejsko - wiejskie 758 658  756 260  99,7  835 823  753 103  90,1  -77 165  3 158  
52  wiejskie 1 807 097  1 810 690  100,2  1 971 708  1 819 918  92,3  -164 610  -9 227  
53  Świętokrzyskie, w tym gminy: 2 189 522  2 209 501  100,9  2 328 589  2 174 477  93,4  -139 068  35 024  
54  miejskie 399 703  409 624  102,5  425 552  401 511  94,4  -25 848  8 113  
55  miejsko - wiejskie 749 786  765 063  102,0  797 445  753 241  94,5  -47 659  11 822  
56  wiejskie 1 040 033  1 034 814  99,5  1 105 593  1 019 726  92,2  -65 560  15 088  
57  Warmińsko-mazurskie, w tym gminy: 2 645 021  2 644 397  100,0  2 792 801  2 610 722  93,5  -147 780  33 675  
58  miejskie 708 841  724 939  102,3  753 593  709 107  94,1  -44 752  15 832  
59  miejsko - wiejskie 930 590  925 950  99,5  978 887  920 466  94,0  -48 297  5 484  
60  wiejskie 1 005 590  993 508  98,8  1 060 321  981 149  92,5  -54 731  12 359  
61  Wielkopolskie, w tym gminy: 5 514 147  5 587 598  101,3  5 890 036  5 563 626  94,5  -375 889  23 972  
62  miejskie 835 839  863 729  103,3  913 388  873 162  95,6  -77 549  -9 432  
63  miejsko - wiejskie 2 724 113  2 753 968  101,1  2 892 340  2 721 781  94,1  -168 227  32 187  
64  wiejskie 1 954 196  1 969 900  100,8  2 084 309  1 968 683  94,5  -130 113  1 217  
65  Zachodniopomorskie, w tym gminy: 2 809 876  2 856 834  101,7  2 975 451  2 779 086  93,4  -165 575  77 749  
66  miejskie 575 061  595 982  103,6  612 886  562 465  91,8  -37 825  33 517  
67  miejsko - wiejskie 1 446 024  1 467 701  101,5  1 535 997  1 454 827  94,7  -89 972  12 874  
68  wiejskie 788 791  793 151  100,6  826 568  761 793  92,2  -37 777  31 358  
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cd tabeli 2.2.1. ...

1 2 11 12 13 14 15 16

1  P O L S K A, w tym gminy: 2 164 750  1 529  1 235 744  884  6,0  5,9  

2  miejskie 598 935  156  228 336  86  6,9  4,6  
3  miejsko-wiejskie 616 084  361  408 325  223  5,2  6,0  
4  wiejskie 949 731  1 012  599 083  575  6,1  6,5  
5  Dolnośląskie, w tym gminy: 262 296  110  93 979  56  7,9  5,6  
6  miejskie 127 015  22  14 993  11  11,0  2,0  
7  miejsko - wiejskie 71 146  38  39 947  17  5,3  9,9  
8  wiejskie 64 135  50  39 038  28  7,7  7,6  
9  Kujawsko-pomorskie, w tym gminy: 79 995  86  47 755  54  4,7  4,1  

10  miejskie 20 698  7  7 822  6  7,3  3,7  
11  miejsko - wiejskie 21 011  19  18 051  16  3,4  4,2  
12  wiejskie 38 285  60  21 882  32  4,8  4,3  
13  Lubelskie, w tym gminy: 114 996  132  61 563  77  5,4  5,2  
14  miejskie 31 628  12  14 014  4  6,5  6,5  
15  miejsko - wiejskie 25 403  17  4 148  4  6,6  4,9  
16  wiejskie 57 965  103  43 401  69  4,7  4,9  
17  Lubuskie, w tym gminy: 88 646  54  46 987  27  7,4  7,8  
18  miejskie 24 599  5  3 016  2  7,4  14,0  
19  miejsko - wiejskie 32 426  16  37 284  17  6,9  7,9  
20  wiejskie 31 621  33  6 686  8  7,9  6,1  
21  Łódzkie, w tym gminy: 124 094  108  78 176  66  5,2  6,6  
22  miejskie 37 570  10  15 465  5  4,4  5,9  
23  miejsko - wiejskie 30 606  11  20 276  14  6,7  6,0  
24  wiejskie 55 919  87  42 435  47  5,1  7,2  
25  Małopolskie, w tym gminy: 196 356  97  121 127  82  7,0  5,3  
26  miejskie 19 263  6  12 567  6  6,5  5,7  
27  miejsko - wiejskie 44 575  21  40 523  21  4,3  4,4  
28  wiejskie 132 517  70  68 037  55  9,0  5,9  
29  Mazowieckie, w tym gminy: 243 667  182  160 316  127  5,6  5,9  
30  miejskie 56 665  19  25 874  11  6,0  3,7  
31  miejsko - wiejskie 71 222  34  35 322  16  5,1  5,8  
32  wiejskie 115 780  129  99 121  100  5,7  7,1  
33  Opolskie, w tym gminy: 66 400  44  49 598  26  5,3  7,8  
34  miejskie 10 269  1  3 004  1  6,5  3,8  
35  miejsko - wiejskie 23 906  21  25 563  11  3,2  6,8  
36  wiejskie 32 225  22  21 032  14  9,2  11,4  
37  Podkarpackie, w tym gminy: 120 516  106  53 809  49  5,1  3,8  
38  miejskie 18 412  6  20 912  6  6,4  4,3  
39  miejsko - wiejskie 26 212  19  12 609  10  4,5  3,4  
40  wiejskie 75 892  81  20 289  33  5,0  3,5  
41  Podlaskie, w tym gminy: 69 906  83  24 697  32  6,1  5,4  
42  miejskie 12 851  7  3 656  3  6,7  2,5  
43  miejsko - wiejskie 18 974  17  7 054  6  5,6  7,4  
44  wiejskie 38 081  59  13 987  23  6,1  6,5  
45  Pomorskie, w tym gminy: 172 716  86  49 818  33  7,0  5,4  
46  miejskie 86 805  16  14 775  5  8,9  5,8  
47  miejsko - wiejskie 21 204  13  3 676  4  4,5  2,7  
48  wiejskie 64 707  57  31 366  24  6,4  5,8  
49  Śląskie, w tym gminy: 153 430  80  146 607  68  6,6  7,6  
50  miejskie 68 195  18  55 302  12  6,4  8,7  
51  miejsko - wiejskie 16 371  10  13 213  12  4,8  3,2  
52  wiejskie 68 865  52  78 092  44  7,5  8,8  
53  Świętokrzyskie, w tym gminy: 65 885  67  30 861  34  4,4  4,3  
54  miejskie 8 998  3  885  1  2,8  1,0  
55  miejsko - wiejskie 22 606  16  10 784  10  4,7  3,8  
56  wiejskie 34 280  48  19 192  23  4,9  5,7  
57  Warmińsko-mazurskie, w tym gminy: 95 626  70  61 951  44  5,6  6,6  
58  miejskie 25 045  9  9 213  5  4,7  4,7  
59  miejsko - wiejskie 36 252  20  30 768  13  6,0  9,6  
60  wiejskie 34 328  41  21 969  26  6,0  5,2  
61  Wielkopolskie, w tym gminy: 164 642  155  140 670  67  4,8  6,4  
62  miejskie 14 406  9  23 838  6  4,7  4,3  
63  miejsko - wiejskie 88 011  59  55 824  31  5,1  5,4  
64  wiejskie 62 225  87  61 008  30  4,5  10,3  
65  Zachodniopomorskie, w tym gminy: 145 579  69  67 831  42  7,3  7,8  
66  miejskie 36 516  6  3 000  2  7,3  3,2  
67  miejsko - wiejskie 66 158  30  53 284  21  7,0  10,1  
68  wiejskie 42 905  33  11 547  19  7,8  4,7  
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nominalnie realnie1) nominalnie realnie1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1  P O L S K A, w tym gminy: 110,2  107,7  115,1  126,1  105,8  105,6  105,4  102,9  107,5  97,5  96,9  

2  - miejskie 111,9  109,4  116,0  124,4  105,2  104,7  105,6  103,1  107,8  97,5  96,6  
3  - miejsko-wiejskie 110,9  108,4  115,5  126,1  106,2  106,9  106,4  103,9  108,2  99,0  98,6  
4  - wiejskie 108,8  106,3  114,0  128,0  105,8  105,1  104,6  102,1  106,7  96,5  96,0  

5  Dolnośląskie 112,5  110,0  118,1  127,8  104,8  104,0  105,7  103,2  107,6  98,7  98,4  
6  Kujawsko-pomorskie 108,0  105,5  112,6  126,0  106,0  103,1  102,0  99,5  106,8  80,3  80,4  
7  Lubelskie 109,8  107,3  115,5  124,6  106,0  107,8  105,0  102,5  107,1  95,0  94,7  
8  Lubuskie 111,0  108,5  115,6  125,2  105,1  108,2  103,7  101,2  108,3  87,3  85,4  
9  Łódzkie 110,3  107,8  116,5  126,0  105,1  103,8  105,6  103,1  106,7  101,3  100,8  

10  Małopolskie 112,0  109,5  119,2  126,1  106,1  108,9  107,3  104,8  108,6  102,1  102,3  
11  Mazowieckie 110,0  107,5  114,9  128,0  106,4  101,6  107,7  105,2  107,1  109,5  108,3  
12  Opolskie 109,4  106,9  112,4  122,1  106,0  106,1  104,3  101,8  107,4  91,3  93,3  
13  Podkarpackie 110,1  107,6  113,2  122,7  106,2  112,3  105,8  103,3  107,8  96,7  96,0  
14  Podlaskie 106,1  103,6  110,2  127,0  105,0  101,0  100,2  97,7  105,6  79,5  79,6  
15  Pomorskie 113,0  110,5  121,0  129,5  107,0  103,9  104,9  102,4  107,9  93,9  92,4  
16  Śląskie 110,8  108,3  113,6  124,0  106,0  107,9  107,0  104,5  107,9  103,8  103,4  
17  Świętokrzyskie 104,2  101,7  104,7  124,3  106,9  99,1  99,6  97,1  105,8  75,3  75,1  
18  Warmińsko-mazurskie 110,3  107,8  114,8  127,3  105,1  109,5  107,0  104,5  108,3  100,5  100,4  
19  Wielkopolskie 109,1  106,6  113,2  125,5  104,9  105,8  106,4  103,9  107,0  104,0  102,7  
20  Zachodniopomorskie 111,6  109,1  117,0  126,9  105,7  105,6  104,3  101,8  108,6  87,8  86,4  

1)  Wskaźnik inflacji - 2,5%.
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Tabela 2.2.2.  Dynamika dochodów i wydatków budżetów gmin w 2007 r.  (2006 r. = 100%)   
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Tabela 2.2.3.  Struktura dochodów i wydatków budżetów gmin w latach 2006 i 2007 (w procentach)  

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  P O L S K A, w tym gminy: 47,4  49,5  20,0  19,2  32,6  31,3  20,4  18,8  20,1  18,5  79,6  81,2  35,9  36,5  

2  - miejskie 62,5  64,8  16,8  15,7  20,8  19,5  20,9  19,3  20,4  18,6  79,1  80,7  33,8  34,5  
3  - miejsko-wiejskie 49,1  51,1  20,0  19,3  30,9  29,6  19,6  18,2  19,2  17,8  80,4  81,8  36,0  36,4  
4  - wiejskie 38,0  39,9  21,7  21,0  40,3  39,2  20,7  19,1  20,6  18,9  79,3  80,9  37,0  37,7  

5  Dolnośląskie 59,0  61,9  17,9  16,5  23,1  21,6  21,9  20,5  21,2  19,7  78,1  79,5  31,4  31,8  

6  Kujawsko-pomorskie 40,7  42,5  24,7  23,6  34,6  33,9  18,3  14,4  18,1  14,3  81,7  85,6  35,8  37,6  
7  Lubelskie 35,3  37,1  22,6  22,2  42,2  40,7  17,2  15,6  17,2  15,5  82,8  84,4  39,3  40,5  
8  Lubuskie 49,9  52,0  21,7  21,2  28,4  26,9  21,6  18,2  21,4  17,6  78,4  81,8  33,1  33,9  
9  Łódzkie 48,4  51,1  19,8  18,6  31,8  30,3  20,8  19,9  20,6  19,6  79,2  80,1  36,6  37,1  

10  Małopolskie 40,7  43,3  20,2  19,6  39,1  37,0  20,0  19,1  19,8  18,9  80,0  80,9  37,9  38,0  
11  Mazowieckie 52,2  54,5  16,9  15,6  30,9  29,9  24,1  24,5  24,0  24,1  75,9  75,5  35,9  35,9  
12  Opolskie 51,8  53,2  16,7  16,2  31,6  30,6  19,1  16,8  18,5  16,5  80,9  83,2  38,7  39,5  
13  Podkarpackie 37,2  38,2  22,2  22,6  40,6  39,2  17,7  16,2  17,6  15,9  82,3  83,8  38,4  38,8  
14  Podlaskie 39,2  40,7  21,9  20,9  38,8  38,4  20,7  16,4  20,5  16,3  79,3  83,6  36,4  38,8  
15  Pomorskie 47,3  50,7  21,1  19,4  31,6  30,0  21,4  19,1  21,0  18,5  78,6  80,9  34,5  35,4  
16  Śląskie 58,5  60,0  15,1  14,7  26,4  25,3  22,0  21,4  21,8  21,1  78,0  78,6  37,6  37,7  
17  Świętokrzyskie 40,4  40,6  23,1  22,0  36,4  37,4  20,3  15,3  20,2  15,2  79,7  84,7  36,5  39,1  
18  Warmińsko-mazurskie 42,2  43,9  24,3  24,1  33,5  31,9  16,8  15,7  16,5  15,5  83,2  84,3  35,4  35,5  
19  Wielkopolskie 48,7  50,5  19,4  18,8  31,9  30,7  18,8  18,4  18,5  17,8  81,2  81,6  36,0  36,0  
20  Zachodniopomorskie 52,1  54,7  21,0  19,9  26,8  25,4  20,8  17,5  20,6  17,0  79,2  82,5  30,9  31,7  
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Tabela 2.2.4.  Dochody budżetów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 i 2007 (w zł)

w tym

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  P O L S K A, w tym gminy: 2 041  2 247  967  1 112  394  429  311  391  666  704  408  430  30  27  

2  miejskie 1 978  2 217  1 235  1 436  443  474  457  570  411  433  331  348  27  17  
3  miejsko-wiejskie 2 001  2 210  982  1 129  422  455  319  401  619  654  401  426  29  26  
4  wiejskie 2 108  2 293  801  914  345  382  220  281  849  898  457  481  32  32  
5  Dolnośląskie, w tym gminy: 2 166  2 439  1 278  1 510  527  565  373  477  501  526  387  403  46  41  
6  miejskie 2 043  2 348  1 320  1 609  400  431  460  594  382  401  341  338  41  25  
7  miejsko - wiejskie 2 246  2 437  1 298  1 442  635  649  350  440  544  571  403  424  47  43  
8  wiejskie 2 251  2 585  1 181  1 448  580  659  265  343  631  659  439  477  51  62  
9  Kujawsko-pomorskie, w tym gminy: 2 067  2 227  842  946  378  409  257  323  715  756  510  525  20  18  

10  miejskie 1 961  2 132  1 053  1 187  389  424  391  486  466  487  442  459  18  3  
11  miejsko - wiejskie 2 039  2 207  860  969  414  444  265  323  681  724  498  514  16  13  
12  wiejskie 2 134  2 282  740  829  344  374  195  256  845  892  549  561  24  29  
13  Lubelskie, w tym gminy: 1 847  2 033  651  754  287  309  208  260  779  828  417  451  21  27  
14  miejskie 1 818  2 047  1 023  1 192  422  454  389  491  469  495  325  360  14  15  
15  miejsko - wiejskie 1 795  1 989  660  766  267  286  232  289  732  779  403  444  22  30  
16  wiejskie 1 868  2 038  527  608  247  267  143  178  891  948  450  482  24  30  
17  Lubuskie, w tym gminy: 2 122  2 356  1 060  1 225  420  456  295  369  602  633  461  498  33  35  
18  miejskie 2 084  2 415  1 268  1 529  414  457  403  493  437  470  379  416  26  32  
19  miejsko - wiejskie 2 087  2 308  1 043  1 184  417  450  286  360  591  621  452  504  28  38  
20  wiejskie 2 217  2 408  946  1 094  430  466  237  303  737  768  533  546  48  32  
21  Łódzkie, w tym gminy: 1 941  2 145  939  1 096  420  454  301  380  617  649  384  399  20  18  
22  miejskie 1 719  1 948  1 029  1 226  371  407  434  541  366  384  324  337  25  9  
23  miejsko - wiejskie 1 888  2 130  920  1 093  400  435  294  380  594  629  375  409  12  11  
24  wiejskie 2 140  2 304  879  997  468  501  201  255  825  865  436  442  20  30  
25  Małopolskie, w tym gminy: 1 974  2 203  804  955  293  321  281  353  772  816  399  433  50  49  
26  miejskie 2 127  2 342  1 360  1 510  572  602  438  551  430  449  337  384  33  51  
27  miejsko - wiejskie 1 910  2 129  951  1 098  339  373  351  434  608  649  352  382  51  52  
28  wiejskie 1 995  2 236  586  737  205  228  198  253  962  1 017  447  482  52  46  
29  Mazowieckie, w tym gminy: 2 158  2 366  1 126  1 290  405  457  425  542  668  708  364  369  24  18  
30  miejskie 2 018  2 286  1 368  1 584  431  485  607  768  389  414  261  287  8  11  
31  miejsko - wiejskie 2 158  2 471  1 276  1 561  483  553  536  684  556  584  326  326  29  13  
32  wiejskie 2 227  2 348  925  994  350  391  273  350  866  922  436  432  29  23  
33  Opolskie, w tym gminy: 1 886  2 071  976  1 102  445  471  301  369  595  634  314  335  24  25  
34  miejskie 2 177  2 302  1 517  1 603  638  637  476  560  379  417  281  282  8  5  
35  miejsko - wiejskie 1 814  2 003  932  1 059  412  437  305  369  555  594  327  350  27  26  
36  wiejskie 1 925  2 128  851  994  438  477  221  292  776  812  299  322  25  29  
37  Podkarpackie, w tym gminy: 1 954  2 157  727  824  299  317  236  290  794  845  433  487  21  27  
38  miejskie 1 979  2 124  1 219  1 312  518  517  426  518  438  456  322  356  13  18  
39  miejsko - wiejskie 1 944  2 115  723  797  286  308  217  270  782  827  439  491  23  28  
40  wiejskie 1 950  2 189  542  652  221  246  173  214  935  1 002  473  535  23  30  
41  Podlaskie, w tym gminy: 1 965  2 092  771  852  345  384  211  269  763  803  431  436  19  21  
42  miejskie 1 879  2 017  1 042  1 133  395  443  352  446  493  516  344  369  11  10  
43  miejsko - wiejskie 1 860  2 005  715  804  306  351  219  279  731  771  413  430  13  12  
44  wiejskie 2 061  2 174  682  756  345  376  145  186  900  948  479  470  25  30  
45  Pomorskie, w tym gminy: 2 219  2 490  1 049  1 261  421  473  294  378  702  746  467  482  32  13  
46  miejskie 2 143  2 498  1 283  1 613  447  486  415  525  483  507  377  377  36  9  
47  miejsko - wiejskie 2 005  2 208  792  911  337  382  249  320  731  779  482  517  15  9  
48  wiejskie 2 382  2 614  974  1 132  439  505  214  283  872  929  536  553  36  18  
49  Śląskie, w tym gminy: 1 970  2 181  1 152  1 309  422  443  421  522  520  551  298  321  49  40  
50  miejskie 2 004  2 233  1 383  1 589  537  552  505  619  341  363  280  281  52  25  
51  miejsko - wiejskie 1 779  2 076  959  1 199  384  411  394  493  515  545  305  331  50  47  
52  wiejskie 2 024  2 179  1 024  1 099  333  357  356  446  689  726  311  354  47  49  
53  Świętokrzyskie, w tym gminy: 1 974  2 064  798  838  335  363  237  296  719  772  456  454  32  19  
54  miejskie 1 987  2 050  1 185  1 278  463  497  410  475  383  387  419  385  59  7  
55  miejsko - wiejskie 1 846  1 999  826  897  394  416  260  332  607  677  412  425  19  16  
56  wiejskie 2 062  2 120  623  612  239  267  151  195  936  1 003  504  504  30  25  
57  Warmińsko-mazurskie, w tym gminy: 2 131  2 351  899  1 032  369  392  249  318  714  751  518  568  20  22  
58  miejskie 1 975  2 183  1 081  1 208  341  354  381  484  501  531  393  444  14  24  
59  miejsko - wiejskie 2 151  2 368  895  1 032  379  393  221  281  731  765  525  571  21  23  
60  wiejskie 2 242  2 475  751  889  383  423  167  216  875  920  616  666  23  21  
61  Wielkopolskie, w tym gminy: 2 004  2 178  976  1 100  432  473  334  418  639  668  389  410  19  17  
62  miejskie 1 846  2 040  1 144  1 291  448  483  492  593  404  424  299  325  13  15  
63  miejsko - wiejskie 1 944  2 111  952  1 066  431  470  321  402  607  636  385  409  18  13  
64  wiejskie 2 179  2 352  927  1 057  425  473  276  354  811  842  441  453  23  22  
65  Zachodniopomorskie, w tym gminy: 2 258  2 515  1 177  1 375  510  553  285  361  606  639  475  501  35  29  
66  miejskie 2 075  2 409  1 268  1 547  422  468  391  487  419  451  387  412  15  13  
67  miejsko - wiejskie 2 218  2 451  1 129  1 312  535  567  271  344  614  641  475  498  40  30  
68  wiejskie 2 498  2 738  1 198  1 360  532  599  222  289  749  794  551  584  42  42  
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Tabela 2.2.5.  Wydatki budżetów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 i 2007 (w zł)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1  P O L S K A, w tym gminy: 2 098  2 210  427  417  422  409  1 671  1 794  754  807  112  123  

2  miejskie 2 037  2 157  426  416  415  402  1 611  1 741  688  743  157  170  
3  miejsko-wiejskie 2 063  2 185  403  398  396  389  1 659  1 788  744  795  119  133  
4  wiejskie 2 161  2 260  447  432  446  428  1 713  1 829  799  853  80  89  
5  Dolnośląskie, w tym gminy: 2 228  2 357  489  483  472  465  1 739  1 874  699  750  163  178  
6  miejskie 2 134  2 211  447  391  433  381  1 686  1 820  626  677  164  182  
7  miejsko - wiejskie 2 263  2 394  496  478  464  439  1 767  1 916  737  789  176  197  
8  wiejskie 2 330  2 536  545  634  544  631  1 785  1 903  763  812  145  144  
9  Kujawsko-pomorskie, w tym gminy: 2 164  2 201  396  317  392  315  1 768  1 884  775  827  70  84  

10  miejskie 2 068  2 077  386  236  373  229  1 682  1 841  705  763  113  137  
11  miejsko - wiejskie 2 125  2 200  353  306  351  304  1 772  1 894  776  827  76  88  
12  wiejskie 2 235  2 253  435  359  435  359  1 800  1 894  803  854  47  58  
13  Lubelskie, w tym gminy: 1 900  2 000  327  311  326  310  1 573  1 689  747  811  93  95  
14  miejskie 1 850  1 995  323  352  322  348  1 527  1 643  682  783  177  137  
15  miejsko - wiejskie 1 883  1 899  330  247  329  246  1 554  1 652  759  800  98  105  
16  wiejskie 1 919  2 024  327  312  327  312  1 592  1 712  765  822  64  78  
17  Lubuskie, w tym gminy: 2 218  2 302  478  418  475  405  1 740  1 884  734  781  133  147  
18  miejskie 2 197  2 267  501  408  491  387  1 696  1 859  619  662  274  299  
19  miejsko - wiejskie 2 174  2 320  448  450  445  448  1 726  1 870  753  806  102  114  
20  wiejskie 2 318  2 290  521  364  521  335  1 797  1 926  778  817  94  106  
21  Łódzkie, w tym gminy: 2 002  2 117  416  422  412  416  1 587  1 696  733  787  99  113  
22  miejskie 1 763  1 909  295  303  289  291  1 468  1 606  674  727  107  119  
23  miejsko - wiejskie 1 982  2 103  442  433  434  424  1 540  1 670  706  760  93  125  
24  wiejskie 2 199  2 286  496  508  496  508  1 703  1 778  792  846  95  102  
25  Małopolskie, w tym gminy: 2 031  2 171  407  414  402  410  1 624  1 757  769  824  100  111  
26  miejskie 2 136  2 312  418  474  396  451  1 718  1 838  755  810  178  190  
27  miejsko - wiejskie 1 978  2 124  390  405  386  401  1 587  1 719  755  810  110  126  
28  wiejskie 2 052  2 181  418  410  415  409  1 635  1 771  782  838  78  84  
29  Mazowieckie, w tym gminy: 2 179  2 338  525  573  522  563  1 653  1 765  782  839  104  120  
30  miejskie 2 066  2 243  515  558  505  532  1 551  1 685  734  793  126  147  
31  miejsko - wiejskie 2 174  2 427  511  639  508  636  1 663  1 788  762  814  157  175  
32  wiejskie 2 237  2 336  538  545  538  538  1 698  1 792  817  876  64  76  
33  Opolskie, w tym gminy: 1 960  2 053  375  344  362  339  1 585  1 709  758  810  118  127  
34  miejskie 2 249  2 232  569  329  505  316  1 680  1 903  746  825  215  196  
35  miejsko - wiejskie 1 898  2 006  322  313  313  308  1 576  1 693  751  802  103  117  
36  wiejskie 1 978  2 084  413  419  413  419  1 565  1 665  780  822  109  123  
37  Podkarpackie, w tym gminy: 1 998  2 119  354  343  351  338  1 645  1 776  767  822  97  106  
38  miejskie 2 013  2 131  370  397  357  383  1 643  1 734  759  810  152  159  
39  miejsko - wiejskie 2 007  2 085  413  340  413  339  1 594  1 744  748  802  92  102  
40  wiejskie 1 989  2 131  320  323  320  319  1 669  1 808  780  836  78  88  
41  Podlaskie, w tym gminy: 2 022  2 033  418  333  415  331  1 604  1 699  737  789  91  97  
42  miejskie 1 899  1 962  380  323  366  313  1 519  1 640  698  741  143  159  
43  miejsko - wiejskie 1 917  1 950  393  321  393  321  1 524  1 629  701  749  88  91  
44  wiejskie 2 136  2 111  449  345  449  345  1 687  1 765  774  832  69  73  
45  Pomorskie, w tym gminy: 2 303  2 399  492  458  483  443  1 811  1 941  795  848  107  115  
46  miejskie 2 284  2 351  584  530  568  499  1 700  1 821  727  776  143  152  
47  miejsko - wiejskie 2 000  2 144  265  279  263  276  1 735  1 865  760  809  99  104  
48  wiejskie 2 459  2 558  520  482  514  475  1 939  2 076  870  926  82  89  
49  Śląskie, w tym gminy: 2 036  2 177  449  465  444  459  1 587  1 712  766  822  124  137  
50  miejskie 2 066  2 216  430  461  425  455  1 636  1 755  734  792  169  184  
51  miejsko - wiejskie 1 842  2 067  334  433  333  430  1 508  1 634  747  803  104  114  
52  wiejskie 2 094  2 190  517  484  511  476  1 577  1 706  803  858  92  104  
53  Świętokrzyskie, w tym gminy: 2 032  2 031  412  311  411  309  1 620  1 720  741  794  90  100  
54  miejskie 2 087  2 009  554  334  550  326  1 532  1 675  661  717  96  107  
55  miejsko - wiejskie 1 898  1 968  314  278  313  277  1 584  1 690  722  784  116  125  
56  wiejskie 2 109  2 089  427  328  426  328  1 682  1 761  787  833  69  77  
57  Warmińsko-mazurskie, w tym gminy: 2 168  2 321  364  366  358  359  1 805  1 956  768  824  102  114  
58  miejskie 1 999  2 135  361  368  358  357  1 638  1 767  680  727  142  155  
59  miejsko - wiejskie 2 195  2 353  398  401  386  393  1 797  1 953  766  824  95  107  
60  wiejskie 2 283  2 444  331  329  330  329  1 951  2 115  845  904  75  86  
61  Wielkopolskie, w tym gminy: 2 046  2 168  385  399  378  386  1 661  1 770  737  781  110  122  
62  miejskie 1 852  2 063  328  440  313  419  1 524  1 623  616  657  184  200  
63  miejsko - wiejskie 2 000  2 086  370  343  363  331  1 630  1 743  723  768  105  114  
64  wiejskie 2 217  2 351  438  465  434  457  1 779  1 886  820  864  80  94  
65  Zachodniopomorskie, w tym gminy: 2 350  2 447  488  428  483  417  1 862  2 019  725  776  186  209  
66  miejskie 2 106  2 274  420  410  408  401  1 686  1 864  573  618  270  309  
67  miejsko - wiejskie 2 360  2 429  489  415  485  399  1 871  2 014  732  781  199  222  
68  wiejskie 2 539  2 630  545  469  545  468  1 994  2 161  842  902  89  96  
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Tabela 2.2.6. Relacje dochodów i wydatków gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca do średnich dochodów i wydatków
              gmin w kraju w 2007 r. (w procentach)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  P O L S K A, w tym gminy: 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

2  miejskie 99  129  111  146  62  81  65  98  100  97  
3  miejsko-wiejskie 98  102  106  103  93  99  99  99  95  100  
4  wiejskie 102  82  89  72  128  112  121  102  104  102  
5  Dolnośląskie, w tym gminy: 109  136  132  122  75  94  153  107  116  104  
6  miejskie 104  145  101  152  57  78  94  100  94  101  
7  miejsko - wiejskie 108  130  151  113  81  99  162  108  115  107  
8  wiejskie 115  130  154  88  94  111  233  115  152  106  
9  Kujawsko-pomorskie, w tym gminy: 99  85  95  83  107  122  68  100  76  105  

10  miejskie 95  107  99  124  69  107  10  94  57  103  
11  miejsko - wiejskie 98  87  103  83  103  119  49  100  73  106  
12  wiejskie 102  75  87  65  127  130  107  102  86  106  
13  Lubelskie, w tym gminy: 90  68  72  66  118  105  101  90  75  94  
14  miejskie 91  107  106  125  70  84  58  90  85  92  
15  miejsko - wiejskie 89  69  67  74  111  103  114  86  59  92  
16  wiejskie 91  55  62  45  135  112  113  92  75  95  
17  Lubuskie, w tym gminy: 105  110  106  94  90  116  131  104  100  105  
18  miejskie 107  137  107  126  67  97  119  103  98  104  
19  miejsko - wiejskie 103  106  105  92  88  117  141  105  108  104  
20  wiejskie 107  98  109  77  109  127  120  104  87  107  
21  Łódzkie, w tym gminy: 95  99  106  97  92  93  69  96  101  95  
22  miejskie 87  110  95  138  55  78  32  86  73  90  
23  miejsko - wiejskie 95  98  102  97  89  95  41  95  104  93  
24  wiejskie 103  90  117  65  123  103  111  103  122  99  
25  Małopolskie, w tym gminy: 98  86  75  90  116  101  184  98  99  98  
26  miejskie 104  136  140  141  64  89  190  105  114  102  
27  miejsko - wiejskie 95  99  87  111  92  89  196  96  97  96  
28  wiejskie 100  66  53  65  144  112  173  99  98  99  
29  Mazowieckie, w tym gminy: 105  116  107  138  101  86  67  106  138  98  
30  miejskie 102  142  113  196  59  67  42  101  134  94  
31  miejsko - wiejskie 110  140  129  175  83  76  50  110  153  100  
32  wiejskie 104  89  91  90  131  100  88  106  131  100  
33  Opolskie, w tym gminy: 92  99  110  94  90  78  92  93  83  95  
34  miejskie 102  144  149  143  59  66  19  101  79  106  
35  miejsko - wiejskie 89  95  102  94  84  81  97  91  75  94  
36  wiejskie 95  89  111  75  115  75  110  94  101  93  
37  Podkarpackie, w tym gminy: 96  74  74  74  120  113  102  96  82  99  
38  miejskie 95  118  120  132  65  83  67  96  95  97  
39  miejsko - wiejskie 94  72  72  69  117  114  105  94  82  97  
40  wiejskie 97  59  57  55  142  124  113  96  78  101  
41  Podlaskie, w tym gminy: 93  77  89  69  114  101  78  92  80  95  
42  miejskie 90  102  103  114  73  86  39  89  77  91  
43  miejsko - wiejskie 89  72  82  71  109  100  47  88  77  91  
44  wiejskie 97  68  88  48  135  109  114  95  83  98  
45  Pomorskie, w tym gminy: 111  113  110  97  106  112  47  109  110  108  
46  miejskie 111  145  113  134  72  88  33  106  127  102  
47  miejsko - wiejskie 98  82  89  82  111  120  33  97  67  104  
48  wiejskie 116  102  118  72  132  129  66  116  116  116  
49  Śląskie, w tym gminy: 97  118  103  133  78  75  148  99  112  95  
50  miejskie 99  143  129  158  52  65  95  100  111  98  
51  miejsko - wiejskie 92  108  96  126  77  77  177  94  104  91  
52  wiejskie 97  99  83  114  103  82  185  99  116  95  
53  Świętokrzyskie, w tym gminy: 92  75  85  76  110  105  70  92  75  96  
54  miejskie 91  115  116  121  55  90  28  91  80  93  
55  miejsko - wiejskie 89  81  97  85  96  99  60  89  67  94  
56  wiejskie 94  55  62  50  143  117  95  95  79  98  
57  Warmińsko-mazurskie, w tym gminy: 105  93  91  81  107  132  84  105  88  109  
58  miejskie 97  109  83  124  75  103  88  97  88  98  
59  miejsko - wiejskie 105  93  92  72  109  133  87  106  96  109  
60  wiejskie 110  80  99  55  131  155  78  111  79  118  
61  Wielkopolskie, w tym gminy: 97  99  110  107  95  95  62  98  96  99  
62  miejskie 91  116  113  152  60  75  55  93  106  90  
63  miejsko - wiejskie 94  96  110  103  90  95  50  94  82  97  
64  wiejskie 105  95  110  90  120  105  84  106  112  105  
65  Zachodniopomorskie, w tym gminy: 112  124  129  92  91  116  110  111  103  113  
66  miejskie 107  139  109  124  64  96  49  103  98  104  
67  miejsko - wiejskie 109  118  132  88  91  116  113  110  100  112  
68  wiejskie 122  122  140  74  113  136  156  119  113  120  
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Tabela 2.2.7.  Zobowiązania gmin według tytułów dłużnych według stanu na 31.12.2007 r. (w tys. zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  P O L S K A, w tym gminy: 9 958 402  17,5  1 291 959  2,3  8 543 945  15,0  8 212 167  14,4  0  0,0  122 498  0,2  87 661  0,2  

2  miejskie 2 723 894  20,0  520 884  3,8  2 165 435  15,9  2 103 664  15,4  0  0,0  37 575  0,3  30 250  0,2  
3  miejsko-wiejskie 3 608 304  19,2  603 339  3,2  2 956 897  15,8  2 832 474  15,1  0  0,0  48 067  0,3  36 505  0,2  
4  wiejskie 3 626 204  14,7  167 736  0,7  3 421 613  13,9  3 276 028  13,3  0  0,0  36 856  0,1  20 906  0,1  
5  Dolnośląskie, w tym gminy: 1 078 698  21,5  252 221  5,0  798 195  15,9  787 260  15,7  0  0,0  28 282  0,6  20 691  0,4  
6  miejskie 478 732  24,9  87 770  4,6  383 583  20,0  375 077  19,5  0  0,0  7 379  0,4  5 211  0,3  
7  miejsko - wiejskie 377 935  21,6  126 385  7,2  236 172  13,5  235 197  13,4  0  0,0  15 379  0,9  13 201  0,8  
8  wiejskie 222 030  16,5  38 066  2,8  178 440  13,3  176 986  13,2  0  0,0  5 524  0,4  2 279  0,2  
9  Kujawsko-pomorskie, w tym gminy: 481 313  16,9  77 060  2,7  395 601  13,9  388 185  13,6  0  0,0  8 652  0,3  5 660  0,2  

10  miejskie 113 986  23,0  30 960  6,2  80 442  16,2  80 442  16,2  0  0,0  2 584  0,5  2 315  0,5  
11  miejsko - wiejskie 172 045  16,4  40 400  3,9  127 540  12,2  124 961  11,9  0  0,0  4 105  0,4  3 046  0,3  
12  wiejskie 195 283  15,0  5 700  0,4  187 620  14,4  182 783  14,0  0  0,0  1 963  0,2  299  0,0  
13  Lubelskie, w tym gminy: 395 067  12,0  18 750  0,6  371 713  11,3  355 569  10,8  0  0,0  4 604  0,1  3 021  0,1  
14  miejskie 106 926  15,3  2 850  0,4  103 973  14,9  103 973  14,9  0  0,0  103  0,0  57  0,0  
15  miejsko - wiejskie 74 830  15,9  11 900  2,5  61 117  13,0  55 262  11,7  0  0,0  1 813  0,4  991  0,2  
16  wiejskie 213 311  10,0  4 000  0,2  206 622  9,7  196 334  9,2  0  0,0  2 689  0,1  1 974  0,1  
17  Lubuskie, w tym gminy: 312 838  17,4  38 660  2,1  269 281  14,9  265 714  14,7  0  0,0  4 897  0,3  3 331  0,2  
18  miejskie 57 790  16,4  22 700  6,4  34 924  9,9  34 924  9,9  0  0,0  166  0,0  133  0,0  
19  miejsko - wiejskie 181 262  19,3  15 160  1,6  162 805  17,3  162 805  17,3  0  0,0  3 298  0,4  2 361  0,3  
20  wiejskie 73 786  14,5  800  0,2  71 553  14,1  67 986  13,4  0  0,0  1 433  0,3  837  0,2  
21  Łódzkie, w tym gminy: 652 071  18,1  18 900  0,5  629 793  17,5  619 514  17,2  0  0,0  3 379  0,1  3 075  0,1  
22  miejskie 275 359  24,8  17 300  1,6  256 639  23,1  255 958  23,1  0  0,0  1 420  0,1  1 407  0,1  
23  miejsko - wiejskie 155 233  19,5  1 600  0,2  153 148  19,3  152 403  19,2  0  0,0  485  0,1  485  0,1  
24  wiejskie 221 479  13,1  0  0,0  220 006  13,0  211 153  12,5  0  0,0  1 474  0,1  1 183  0,1  
25  Małopolskie, w tym gminy: 986 419  19,3  78 952  1,5  903 268  17,7  883 306  17,3  0  0,0  4 199  0,1  3 238  0,1  
26  miejskie 76 672  14,8  12 502  2,4  63 141  12,2  63 141  12,2  0  0,0  1 029  0,2  913  0,2  
27  miejsko - wiejskie 452 532  23,0  60 200  3,1  390 478  19,9  390 326  19,8  0  0,0  1 855  0,1  1 675  0,1  
28  wiejskie 457 214  17,4  6 250  0,2  449 648  17,1  429 840  16,4  0  0,0  1 316  0,1  650  0,0  
29  Mazowieckie, w tym gminy: 1 176 913  16,6  124 326  1,8  1 036 625  14,7  1 006 592  14,2  0  0,0  15 962  0,2  11 156  0,2  
30  miejskie 355 418  21,6  64 532  3,9  280 689  17,0  275 627  16,7  0  0,0  10 197  0,6  7 043  0,4  
31  miejsko - wiejskie 333 650  16,7  42 874  2,1  288 429  14,4  275 550  13,8  0  0,0  2 347  0,1  1 762  0,1  
32  wiejskie 487 846  14,2  16 920  0,5  467 507  13,6  455 415  13,3  0  0,0  3 418  0,1  2 351  0,1  
33  Opolskie, w tym gminy: 255 314  13,5  17 000  0,9  236 119  12,5  228 341  12,1  0  0,0  2 195  0,1  1 306  0,1  
34  miejskie 34 959  14,7  4 500  1,9  29 951  12,6  29 951  12,6  0  0,0  508  0,2  208  0,1  
35  miejsko - wiejskie 141 148  12,6  7 500  0,7  132 244  11,8  125 423  11,2  0  0,0  1 404  0,1  887  0,1  
36  wiejskie 79 207  14,9  5 000  0,9  73 924  13,9  72 967  13,7  0  0,0  282  0,1  211  0,0  
37  Podkarpackie, w tym gminy: 593 487  15,6  33 700  0,9  552 687  14,5  539 293  14,2  0  0,0  7 100  0,2  4 742  0,1  
38  miejskie 154 582  20,1  20 600  2,7  132 045  17,2  128 892  16,7  0  0,0  1 937  0,3  1 322  0,2  
39  miejsko - wiejskie 168 101  17,8  11 100  1,2  155 619  16,4  148 511  15,7  0  0,0  1 382  0,1  998  0,1  
40  wiejskie 270 804  12,9  2 000  0,1  265 024  12,7  261 890  12,5  0  0,0  3 780  0,2  2 422  0,1  
41  Podlaskie, w tym gminy: 195 742  12,2  13 680  0,9  180 225  11,2  172 033  10,7  0  0,0  1 837  0,1  1 625  0,1  
42  miejskie 41 333  12,2  12 200  3,6  28 601  8,4  28 548  8,4  0  0,0  532  0,2  424  0,1  
43  miejsko - wiejskie 69 842  16,2  1 480  0,3  67 665  15,7  67 665  15,7  0  0,0  697  0,2  672  0,2  
44  wiejskie 84 566  10,2  0  0,0  83 959  10,1  75 820  9,1  0  0,0  608  0,1  529  0,1  
45  Pomorskie, w tym gminy: 627 766  18,5  132 750  3,9  484 373  14,3  455 683  13,4  0  0,0  10 643  0,3  8 686  0,3  
46  miejskie 249 464  20,3  75 600  6,1  166 628  13,5  156 443  12,7  0  0,0  7 236  0,6  7 010  0,6  
47  miejsko - wiejskie 131 057  21,5  21 200  3,5  108 830  17,9  97 889  16,1  0  0,0  1 026  0,2  705  0,1  
48  wiejskie 247 246  15,9  35 950  2,3  208 915  13,5  201 350  13,0  0  0,0  2 380  0,2  971  0,1  
49  Śląskie, w tym gminy: 810 451  19,0  42 552  1,0  762 772  17,9  714 227  16,7  0  0,0  5 127  0,1  3 106  0,1  
50  miejskie 317 967  18,6  21 870  1,3  294 989  17,3  289 348  17,0  0  0,0  1 108  0,1  954  0,1  
51  miejsko - wiejskie 158 434  20,9  11 800  1,6  143 486  19,0  128 777  17,0  0  0,0  3 149  0,4  1 786  0,2  
52  wiejskie 334 050  18,4  8 882  0,5  324 297  17,9  296 102  16,4  0  0,0  871  0,0  366  0,0  
53  Świętokrzyskie, w tym gminy: 327 008  14,8  39 950  1,8  281 590  12,7  260 426  11,8  0  0,0  5 468  0,2  4 199  0,2  
54  miejskie 55 180  13,5  19 000  4,6  36 163  8,8  25 997  6,3  0  0,0  17  0,0  17  0,0  
55  miejsko - wiejskie 119 071  15,6  10 550  1,4  103 602  13,5  97 482  12,7  0  0,0  4 919  0,6  3 840  0,5  
56  wiejskie 152 757  14,8  10 400  1,0  141 826  13,7  136 947  13,2  0  0,0  531  0,1  342  0,0  
57  Warmińsko-mazurskie, w tym gminy: 480 447  18,2  32 427  1,2  439 286  16,6  399 834  15,1  0  0,0  8 734  0,3  6 024  0,2  
58  miejskie 128 055  17,7  0  0,0  125 537  17,3  111 989  15,4  0  0,0  2 518  0,3  2 429  0,3  
59  miejsko - wiejskie 194 589  21,0  24 569  2,7  167 419  18,1  158 631  17,1  0  0,0  2 601  0,3  1 209  0,1  
60  wiejskie 157 802  15,9  7 858  0,8  146 330  14,7  129 213  13,0  0  0,0  3 615  0,4  2 387  0,2  
61  Wielkopolskie, w tym gminy: 999 268  17,9  214 871  3,8  781 987  14,0  770 861  13,8  0  0,0  2 410  0,0  2 021  0,0  
62  miejskie 172 964  20,0  98 500  11,4  74 358  8,6  74 235  8,6  0  0,0  106  0,0  106  0,0  
63  miejsko - wiejskie 519 525  18,9  95 791  3,5  421 668  15,3  414 358  15,0  0  0,0  2 066  0,1  1 682  0,1  
64  wiejskie 306 779  15,6  20 580  1,0  285 961  14,5  282 268  14,3  0  0,0  238  0,0  234  0,0  
65  Zachodniopomorskie, w tym gminy: 585 601  20,5  156 160  5,5  420 431  14,7  365 329  12,8  0  0,0  9 011  0,3  5 781  0,2  
66  miejskie 104 508  17,5  30 000  5,0  73 774  12,4  69 118  11,6  0  0,0  735  0,1  699  0,1  
67  miejsko - wiejskie 359 047  24,5  120 830  8,2  236 675  16,1  197 235  13,4  0  0,0  1 542  0,1  1 207  0,1  
68  wiejskie 122 046  15,4  5 330  0,7  109 982  13,9  98 975  12,5  0  0,0  6 734  0,8  3 875  0,5  
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2.3. Wykonanie budżetu przez miasto stołeczne Warszawa 
 

Miasto stołeczne Warszawa funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 15 marca 2002 r.  
o ustroju miasta stołecznego Warszawy43, która weszła w życie 27 października 2002 r. 
Odrębne uregulowania ustrojowe wynikają ze szczególnej specyfiki realizowanych 
obowiązków ustawowych. Oprócz zadań wynikających z ustaw o samorządzie gminnym  
i powiatowym miasto wykonuje zadania wynikające z jego stołecznego charakteru,  
(w szczególności zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania naczelnych i centralnych 
organów państwa, zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, konsularnych, 
organizacji międzynarodowych – przyjmowania delegacji zagranicznych – funkcjonowania 
urządzeń publicznych o charakterze infrastrukturalnym mającym znaczenie dla stołecznych 
funkcji miasta). Miasto stołeczne Warszawa realizując zadania we współpracy z sąsiednimi 
jst (w dziedzinie infrastruktury, transportu lokalnego) staje się wiodącym podmiotem 
przyszłej metropolii warszawskiej. Warszawa jest miastem na prawach powiatu,  
z wyodrębnionymi 18 dzielnicami, jako jednostkami pomocniczymi miasta. Dzielnice mają 
własny organ stanowiący – radę, wybieraną w wyborach powszechnych oraz organ 
wykonawczy – zarząd, wybierany przez radnych dzielnicy. 
 Konstrukcja budżetu m. st. Warszawy ma także swoją specyfikę, gdyż ustawa „ustrojowa” 
przewiduje, że uchwała budżetowa miasta zawiera obligatoryjne załączniki dzielnicowe, 
w oparciu o które dzielnice prowadzą odrębną gospodarkę finansową44. 
 
2.3.1. Dochody 
 

W uchwale budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r. pierwotnie zaplanowano dochody  
w wysokości 9 091 981 tys. zł, w wyniku dokonywanych zmian (6 uchwał Rady m. st. 
Warszawy i 31 zarządzeń Prezydenta Warszawy) na koniec roku budżetowego plan zakładał 
uzyskanie dochodów w kwocie 9 311 622 tys. zł. Ostatecznie wykonano dochody w wysokości 
9 771 842 tys. zł, tj. 104,9% planu po zmianach.  

 
Dochody m. st. Warszawy według podstawowych źródeł w latach 2005 - 2007 

2005 2006 2007 

Wyszczególnienie Wykonanie 
(w tys. zł) 

Struktura 
(w %) 

Wykonanie 
(w tys. zł)

Struktura 
(w %) 

Plan 
(w tys. zł)

Wykonanie 
(w tys. zł) 

% 
 planu 

7:6 

Struktura 
(w %) 

Dynamika
(w %) 

7:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dochody ogółem, z tego: 7 335 601 100,0 8 575 573 100,0 9 311 622 9 771 842 104,9 100,0 113,9 
- dochody własne 6 176 132 84,2 7 297 155 85.1 7 968 819 8 432 460 105,8 86,3 115,6 
- dotacje celowe 384 830 5,2 427 509 5,0 387 819 384 398 99,1 3,9 89,9 
- subwencja ogólna 774 639 10,6 850 909 9,9 954 984 954 984 100,0 9,8 112,2 

 
Dochody miasta wykonane w 2007 r. były wyższe niż w 2006 r. o 1 196 269 tys. zł 

osiągając 113,9% wykonania 2006 r. Na wzrost dochodów złożyły się przede wszystkim wyższe 
dochody własne (8 432 460 tys. zł, tj. 115,6% wykonania 2006 r.) i otrzymane subwencje  

                                                 
43 Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. 
44 Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lokalne (utrzymanie i eksploatacja zasobów lokalowych, obiektów 

administracyjnych, działania na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy oraz zadania wynikające 
ze statutu i uchwał rady m. st. Warszawy). Załączniki dzielnicowe do uchwały budżetowej określają środki przeznaczone 
na te zadania - zob. art. 11 i art. 12 ww. ustawy.  
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(954 984 tys. zł – 112,2% wykonania roku 2006). Dochody miasta pochodzące z dotacji 
celowych obniżyły się, w stosunku do roku ubiegłego, o 43 111 tys. zł.  

Głównym źródłem dochodów miasta były dochody własne – stanowiły one 86,3% 
zrealizowanych dochodów ogółem, a ich wykonanie było wyższe od zakładanego planu 
i wyniosło 105,8%. Należy zwrócić uwagę na systematyczny wzrost udziału dochodów 
własnych w całości dochodów m. st. Warszawy, w 2005 r. – 84,2%, w 2006 r. – 85,1%, 
w 2007 r. – 86,3%. W porównaniu do 2006 r., zrealizowane dochody własne były wyższe 
o 1 133 305 tys. zł, tj. o 15,6% (po uwzględnieniu wskaźnika inflacji – 13,1%). 
 
Najważniejsze źródła dochodów własnych w latach 2005 - 2007 
 

2005 2006 2007 

Wyszczególnienie Wykonanie 
(w tys. zł) 

Struktura 
(w %) 

Wykonanie 
(w tys. zł) 

Struktura
(w %) 

Plan 
(w tys. zł)

Wykonanie 
(w tys. zł) 

% 
planu 
7:6 

Struktura
(w %) 

Dynamika 
(w %) 

7:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Dochody własne,  
z tego: 6 176 132 100,0 7 297 155 100,0 7 968 819 8 432 460  105,8 100,0 115,6 

- wpływy z podatków 
i opłat 1 142 318 18,5 1 372 805 18,8 1 419 816 1 749 648  123,2 20,7 127,5 

- udziały w podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

2 326 709 37,7 2 673 753 36,6 3 056 125 3 304 228 108,1 39,2 123,6 

- udziały w podatku 
dochodowym od 
osób prawnych 

470 514 7,6 604 176 8,3 650 000 755 522 116,2 9,0 125,0 

- dochody z majątku 644 727 10,4 1 086 624 14,9 938 223 904 406 96,4 10,7 83,2 
- pozostałe dochody 1 591 864 25,8 1 559 797 21,4 1 904 655 1 718 656 90,2 20,4 110,2 

 
Dochody z podatków i opłat zostały wykonane w 123,2% zakładanego planu, dochody 

z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 108,1% zakładanego 
planu, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 116,2%. 

W roku 2007, w porównaniu z 2006 r., miasto uzyskało wyższe dochody z wszystkich 
podstawowych źródeł: z podatków i opłat 127,5% wykonania 2006 r., z tytułu udziałów 
w podatku dochodowym od osób fizycznych 123,6% wykonania 2006 r., z tytułu udziałów 
w podatku dochodowym od osób prawnych 125,0% wykonania 2006 r. Natomiast nastąpił 
spadek o 16,8% wpływów z dochodów z majątku w stosunku do wykonania w 2006 r. 
Wzrosły pozostałe dochody stanowiąc 110,2% wykonania 2006 r. 

W strukturze dochodów własnych największy udział miały: 
− wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 39,2% 

(w 2006 r. udział ten wynosił 36,6%, a w 2005 r. – 37,7%), 
− pozostałe dochody – 20,4% (w 2006 r. – 21,4%),  
− wpływy z podatków i opłat – 20,7% (w 2006 r. – 18,8%), 
− dochody z majątku – 10,7% (w 2006 r. – 14,9%), 
− wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 9,0% (w 2006 r. 

– 8,3%). 
Wśród dochodów z podatków i opłat najwięcej środków uzyskano z: 

− podatku od czynności cywilnoprawnych – 769 878 tys. zł, tj. 9,1% dochodów własnych, 
− podatku od nieruchomości    – 726 994 tys. zł, tj. 8,6%, 
− wpływów z opłaty skarbowej   –   90 876 tys. zł, tj. 1,1%, 
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− podatku od środków transportowych  –   67 787 tys. zł, tj. 0,8%, 
− podatku od spadków i darowizn   –   65 336 tys. zł, tj. 0,8%. 

Dotacje celowe otrzymane w wysokości 384 398 tys. zł stanowiły 3,9% dochodów 
ogółem, zostały wykonane w 99,1% planu. Były one o 43 111 tys. zł niższe niż w 2006 r. 
(89,9% wykonania 2006 r.). Większość otrzymanych środków stanowiły dotacje na zadania 
z zakresu administracji rządowej – 314 359 tys. zł, tj. 81,8% ogółu otrzymanych dotacji oraz 
na zadania własne – 50 670 tys. zł, tj. 13,2% ogółu otrzymanych dotacji. Pozostałe środki 
(na zadania realizowane na podstawie porozumień, otrzymane z funduszy celowych) 
stanowiły 5% otrzymanych dotacji. Niepełna realizacja planu wynikała z braku wykonania 
dotacji m.in. na zadania realizowane w ramach ZPORR takie jak: „Renowacja kamienic 
praskich o znaczeniu historycznym” oraz „Zintegrowany system informacji zarządzania 
usługami medycznymi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa Bemowo”. 

Subwencja ogólna otrzymana przez miasto w 2007 r. była wyższa od ubiegłorocznej 
o 104 075 tys. zł (112,2% wykonania 2006 r.). Wyniosła 954 984 tys. zł i stanowiła 9,8% 
dochodów ogółem. Została wykonana w 100% planu. Złożyły się na to: 
− część oświatowa     –  838 331 tys. zł, tj.  87,8% otrzymanej subwencji, 
− część równoważąca     – 116 653 tys. zł, tj. 12,2% otrzymanej subwencji. 
 
2.3.2. Wydatki 
 

Wydatki m. st. Warszawy związane z realizacją zadań publicznych zostały zaplanowane 
w wysokości 9 594 504 tys. zł, w wyniku wprowadzanych zmian plan wydatków zamknął 
się kwotą 9 814 745 tys. zł, a wykonanie wyniosło 9 097 978 tys. zł, tj. 92,7% planu po 
zmianach i były wyższe od wykonanych w 2006 r. o 1 011 877 tys. zł, (o 12,5%), a po 
uwzględnieniu wskaźnika inflacji – o 10,0%.  
 
Wykonanie wydatków m. st. Warszawy w latach 2005 - 2007 
 

2005 2006 2007 

Wyszczególnienie Wykonanie 
(w tys. zł) 

Struktura 
(w %) 

Wykonanie 
(w tys. zł) 

Struktura 
(w %) 

Plan 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
(w tys. zł) 

% 
planu 
7:6 

Struktura 
(w %) 

Dynamika
(w %) 

7:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Wydatki ogółem, z tego: 7 474 965 100,0 8 086 101 100,0 9 814 745 9 097 978 92,7 100,0 112,5 
wydatki bieżące, w tym: 6 447 036 86,2 6 850 134 84,7 7 702 991 7 386 333 95,9 81,2 107,8 
- wydatki na wynagrodzenia, 

w tym na: 1 741 455 23,3 1 887 447 23,3 2 052 980 2 027 271 98,8 22,3 107,4 

- wynagrodzenia osobowe 1 622 665 21,7 1 723 387 21,3 1 880 137 1 861 139 99,0 20,5 108,0 
- pochodne od wynagrodzeń 347 753 4,7 364 597 4,5 391 238 378 332 96,7 4,2 103,8 
- dotacje 1 094 878 14,6 1 142 712 14,1 1 275 151 1 268 790 99,5 13,9 111,0 
- wydatki na obsługę długu 115 313 1,5 115 051 1,4 120 800 111 096 92,0 1,2 96,6 
- wydatki z tytułu poręczeń 

i gwarancji 0 x 0 x 16 000 801 5,0 0,0 x 

- pozostałe wydatki bieżące 3 147 637 42,1 3 340 328 41,3 3 846 821 3 600 044 93,6 39,6 107,8 
wydatki majątkowe, w tym: 1 027 929 13,8 1 235 966 15,3 2 111 754 1 711 645 81,1 18,8 138,5 
 - inwestycje 977 529 13,1 1 224 907 15,2 2 103 754 1 703 645 81,0 18,7 139,1 
 

W strukturze wydatków, w porównaniu do 2006 r., udział wydatków bieżących 
w wydatkach ogółem obniżył się o 3,5% i wyniósł 81,2% (w 2006 r. – 84,7%). W 2007 r. 
wydatki majątkowe stanowiły 18,8% i były wyższe o 3,5% (w 2006 r. – 15,3% wydatków 
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ogółem). Na inwestycje wydano 1 703 645 tys. zł, tj. o 478 738 tys. zł więcej niż w 2006 r. 
Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 81,0% w stosunku do zakładanego planu (średnia 
krajowa – 84,9%, średnia dla województwa mazowieckiego 86,3%). 

Wydatki bieżące w 2007 r. zrealizowano w 95,9% planu i były one wyższe od 
wykonanych w 2006 r. o 536 199 tys. zł (o 7,8%), a po uwzględnieniu wskaźnika inflacji 
o 5,3%. Wydatki na wynagrodzenia w stosunku do roku 2006 wzrosły o 139 824 tys. zł,  
tj. o 7,4% i stanowiły 22,3% ogółu wydatków (średnia krajowa – 98,5%). Obniżyły się 
wydatki: na obsługę długu o 3 955 tys. zł (stanowiły 1,2% wydatków ogółem), wzrosły 
dotacje o 11% (13,9% ogółu wydatków). 

Najwyższe wydatki poniesiono w działach: 
− 600 - Transport i łączność   – 2 647 264 tys. zł, tj. 29,1% ogółu wydatków, 
− 801 - Oświata i wychowanie  – 1 849 961 tys. zł, tj. 20,3%,  
− 700 - Gospodarka mieszkaniowa –    988 089 tys. zł, tj. 10,9%, 
− 750 - Administracja publiczna –    676 964 tys. zł, tj.   7,4%. 
 
2.3.3. Wynik, zobowiązania i należności 
 

W uchwale budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r. zaplanowano deficyt w wysokości 
503 123 tys. zł. Ostatecznie uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 673 864 tys. zł. 

Zobowiązania m. st. Warszawy, wg tytułów dłużnych na koniec w 2007 r. wyniosły 
2 275 722 tys. zł (w 2006 r. - 2 551 568 tys. zł), co stanowiło 23,3% wykonanych dochodów. 
Zobowiązania wymagalne w 2007 r. wyniosły 14 tys. zł i zmniejszyły się o 79 tys. zł  
w stosunku do 2006 r. (93 tys. zł). 

Struktura zobowiązań wg tytułów dłużnych kształtowała się następująco: 
− kredyty i pożyczki       – 2 257 708 tys. zł, tj. 99,2% zobowiązań, 
− emisja papierów wartościowych    –      18 000 tys. zł, tj.   0,8%, 
− zobowiązania wymagalne     –             14 tys. zł, tj.   0,0%. 

M. st. Warszawa posiadało przede wszystkim zobowiązania wobec: 
− wierzycieli zagranicznych45     – 1 404 792 tys. zł, tj. 61,7% zobowiązań,  
− wierzycieli krajowych, w tym:    –    870 930 tys. zł, tj. 38,3%, 

− banków komercyjnych     –    724 681 tys. zł, tj. 31,8%, 
− sektora finansów publicznych    –    146 238 tys. zł, tj.   6,4%. 
Należności m. st. Warszawy wyniosły 755 084 tys. zł (w 2006 r. – 751 184 tys. zł). Były 

to w całości należności wymagalne i stanowiły 7,7% wykonanych dochodów.  
 
2.3.4. Podsumowanie  
 
1. M. st. Warszawa uzyskało w 2007 r. dochody w wysokości 9 771 842 tys. zł, tj. o 13,9% 

wyższe niż w roku 2006 (realnie o 11,4%). Złożyły się na to przede wszystkim wyższe 
dochody własne (o 15,6 %). Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 
86,3% (w 2006 r. – 85,1%).  

                                                 
45 Były to w 100% międzynarodowe instytucje finansowe. 
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2. Zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 9 097 978 tys. zł były o 12,5% wyższe niż w 2006 r. 
Wydatki na inwestycje w wysokości 1 703 645 tys. zł wzrosły o 39,1% w stosunku do 2006 r. 
i stanowiły w 2007 r. 18,7% wykonanych wydatków ogółem. Środki na wynagrodzenia         
– 2 027 271 tys. zł wzrosły w stosunku do 2006 r. o 7,4% i stanowiły 22,3% wykonanych 
wydatków ogółem.  

3. Najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu transportu i łączności – 29,1%, 
oświaty i wychowania – 20,3%, gospodarki mieszkaniowej – 10,9% ogółu wydatków. 
W stosunku do 2006 r. najwyższą dynamiką charakteryzowała się realizacja zadań z zakresu 
turystyki – wzrost o 67,3% i utrzymania ogrodów botanicznych i zoologicznych – wzrost 
o 57,8%. Na wydatki inwestycyjne najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu 
transportu i łączności – 924 797 tys. zł (54,3% ogółu wydatków inwestycyjnych), ochrony 
zdrowia 146 405 tys. zł (8,6%), gospodarki mieszkaniowej 101 539 tys. zł (6,0%). 

4. M. st. Warszawa pozyskało dochody na dofinansowanie programów i projektów z udziałem 
środków Unii Europejskiej w kwocie 104 642 tys. zł, które w stosunku do 2006 r. wzrosły 
blisko dwukrotnie. W skali kraju stanowiły one zaledwie 1,8% dochodów unijnych jst 
ogółem. Wydatki na finansowanie ww. programów, zostały wykonane w wysokości 
41 930 tys. zł, co stanowiło 0,8% wydatków ogółem jst finansowanych z bezzwrotnych 
środków zagranicznych. Na inwestycje wydatkowano kwotę 35 850 tys. zł, co stanowiło 
2,1% wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków zagranicznych w ogólnej kwocie 
wydatków inwestycyjnych. 

5. Nadwyżka budżetu miasta w 2007 r. (przy planowanym deficycie 503 123 tys. zł) wyniosła 
673 864 tys. zł i stanowiła 6,9% wykonanych dochodów. W 2006 r. miasto osiągnęło także 
nadwyżkę wynoszącą 489 472 tys. zł, która stanowiła 5,7% wykonanych dochodów.  

6. Zadłużenie miasta na koniec 2007 r. wyniosło 2 275 722 tys. zł i stanowiło 23,3% 
wykonanych dochodów (w 2006 r. – 29,8%). W kwocie zobowiązań 99,2% stanowiły kredyty 
i pożyczki, 0,8% papiery wartościowe, a zobowiązania wymagalne miały charakter śladowy. 
Zobowiązania wobec wierzycieli zagranicznych stanowiły 61,7% (w 2006 r. – 57,1%).  

7. Budżet m. st. Warszawy w stosunku do wielkości charakteryzujących jst ogółem stanowił: 
7,4% ich dochodów, 7,0% wydatków, 8,8% zadłużenia, 6,0 % należności. 
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2.4. Wykonanie budżetów przez miasta na prawach powiatu 
 

Miasta na prawach powiatu zwane powiatami grodzkimi to gminy o statusie miasta 
realizujące zadania przypisane zarówno gminom, jak i powiatom. Status ten po 
wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 1999 r. trójstopniowego podziału terytorialnego państwa 
otrzymały: miasta liczące ponad 100 tys. mieszkańców, dawne stolice województw46 oraz 
niektóre miasta w dużych aglomeracjach miejskich. Miastem na prawach powiatu od 2002 r. 
jest Warszawa. Z dniem 1 stycznia 2003 r. status powiatu grodzkiego utraciło miasto 
Wałbrzych. Obecnie funkcjonuje 65 miast na prawach powiatu47. 

Kolejny dziewiąty rok funkcjonowania miast na prawach powiatu nie przyniósł 
zasadniczych zmian przepisów prawnych rzutujących na wielkość i strukturę budżetów tych 
jednostek. Od 13 lipca 2007 r. na mocy przepisów rozporządzenia Rady Ministrów  
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na 
zakup podręczników i zakup jednolitego stroju z budżetów powiatów grodzkich wypłacana 
jest pomoc finansowa uczniom szkół podstawowych i gimnazjum na zakup jednolitego 
stroju. Natomiast na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym48 jednostki planują wydatki na 
realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.  
 
2.4.1. Dochody  
 
Realizacja dochodów budżetowych  

 
W 2007 r. miasta na prawach powiatu uzyskały dochody budżetowe w łącznej kwocie 

37 101 583 tys. zł, przekraczając plan o 829 313 tys. zł. Wskaźnik wykonania dochodów  
w relacji do planu był przy tym najwyższy od początku funkcjonowania powiatów grodzkich 
i wyniósł 102,3%. Realizacja dochodów na poziomie wyższym od zaplanowanego stała się 
w tej grupie jst regułą, gdyż wystąpiła już czwarty rok z rzędu. Takie ustabilizowane 
zjawisko niedoszacowywania lub też ostrożniejszego planowania dochodów występowało po 
pięcioletnim okresie ich przeszacowywania, kiedy to (w latach 1999 - 2003) powiaty 
grodzkie uzyskiwały zaledwie 97,3% - 98,8% przewidywanych wpływów. 

W relacji do roku poprzedniego wzrosła liczba miast, które przekroczyły planowane 
dochody. O ile w roku 2006 takich jednostek było 35, to w roku 2007 w 50 powiatach 
grodzkich miało miejsce ponad stuprocentowe wykonanie planu. W poszczególnych 
miastach skrajne wartości wskaźnika wykonania dochodów w relacji do planu odnotowano 
w dwóch miastach województwa śląskiego: w najniższym stopniu plan dochodów 
zrealizowało miasto Bytom (na poziomie 91,4%), a największe wykonanie planu wystąpiło 
w Mysłowicach (123,4%). Ponadto, wykonanie dochodów na poziomie przewyższającym 
plan miało miejsce w Sopocie (115,7%) i w Zielonej Górze (115,1%). Szczegółowe dane  
w tym zakresie zostały zawarte w tabeli 2.4.1. 

Występujące nieprzerwanie od 2004 r. wykonanie dochodów na poziomie wyższym niż 
zaplanowano było wynikiem wysokiego stopnia realizacji dochodów własnych. W roku 
                                                           
46 Z wyjątkiem Ciechanowa, Piły i Sieradza. 
47 Niniejsza część sprawozdania odnosi się do 64 miast na prawach powiatu (nie obejmuje miasta stołecznego Warszawa, 

którego wykonanie budżetu przedstawiono w rozdziale 2.3, część II Sprawozdania ...).  
48 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). 
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2007 miasta na prawach powiatu wykonały dochody własne przekraczając plan o 4,6%,  
a zatem w większym stopniu niż rok wcześniej (o 2,7%). Zadecydowały o tym przede 
wszystkim znacznie wyższe od planowanych dochody z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych, dochody z majątku, dochody z tytułu podatku od czynności 
cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych. W mniejszym zakresie na 
stopień realizacji dochodów własnych ogółem wpłynęło ponadplanowe wykonanie dochodów 
z tytułu podatku od nieruchomości, a także bardzo wysoki poziom wykonania dochodów  
z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku 
rolnego i podatku leśnego.  

Powiaty grodzkie zrealizowały dochody niższe od zaplanowanych w zakresie 
pozostałych dochodów oraz dochodów z tytułu opłaty skarbowej i opłaty targowej.  

Rok 2007 przyniósł kolejny spadek wskaźnika wykonania dotacji celowych. 
Sukcesywne zmniejszanie się stopnia realizacji przez miasta na prawach powiatu dotacji 
celowych występuje od siedmiu lat. Ostatecznie wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 
94,6%, czyli niewiele odbiegającym od wyniku uzyskanego w rekordowo niskim pod tym 
wglądem roku 1999 (94,3%).  

Na niski przebieg wykonania planu dochodów z tytułu dotacji celowych wpłynął  
w pierwszej kolejności, znacznie odbiegający od założeń, stopień realizacji części gminnej 
dotacji celowych i to zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zadań z zakresu 
administracji rządowej. Jeszcze niższy poziom wykonania dotacji celowych odnotowano  
w przypadku części powiatowej w zakresie środków przeznaczonych na zadania własne. Na 
tym tle znacznie lepiej ukształtowała się realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu 
administracji rządowej w części powiatowej, choć również i tutaj nie osiągnięto w pełni 
wielkości planowanych. 
 
                   Dochody budżetów miast na prawach powiatu w latach 2006 i 2007 

Wykonanie 
(w tys. zł) 

Plan          
(w tys. zł) 

Wykonanie     
(w tys. zł) 

Wykonanie 
planu          
(w %)         

4:3 
Wyszczególnienie 

2006 2007 
1 2 3 4 5 

Dochody ogółem, z tego: 32 410 289 36 272 270 37 101 583 102,3 

- dochody własne 20 452 076 23 455 879 24 527 422 104,6 

- dotacje celowe 4 085 055 4 444 408 4 202 194 94,6 

- subwencja ogólna 7 873 158 8 371 983 8 371 967 100,0 

 
Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały w roku 2007 wykonane w 100%. Pełny 

stopień realizacji dochodów z tego tytułu ma charakter ustabilizowany – stuprocentowe 
wykonanie planu występuje od 2001 r. Świadczy to o corocznym zgodnym z założeniami 
przekazywaniu środków tej grupy dochodów z budżetu państwa. 
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Dynamika i struktura dochodów 
 

Rok 2007 przyniósł kontynuację rozpoczętego przed czterema laty bardzo wyraźnego 
trendu wzrostowego w zakresie wysokości dochodów uzyskiwanych przez miasta na 
prawach powiatu. Efektem powyższego było uzyskanie w minionym roku dochodów 
najwyższych od początku funkcjonowania powiatów grodzkich. Odnotowano również 
rekordową dynamikę dochodów, która ukształtowała się na poziomie 114,5%. Wskaźnik 
dynamiki z roku 2007 był o 2,5% wyższy od wskaźnika z roku poprzedniego i o 0,2% 
wyższy niż osiągnięty w najlepszym dotąd pod tym względem roku 2004. Rekordowo 
wysoka była również dynamika w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu wskaźnika 
inflacji: w roku 2007 wyniosła 112,0%, podczas gdy rok wcześniej o jeden punkt 
procentowy mniej. 

Drugi rok z rzędu jedynie dwa spośród wszystkich miast na prawach powiatów 
uzyskały dochody niższe niż w roku poprzednim. Tym razem ujemna dynamika miała 
miejsce w Świętochłowicach (98,9%) i Tarnobrzegu (99,5%). W ujęciu realnym spadek 
dochodów ogółem wystąpił w sześciu jednostkach. Natomiast największy wzrost dochodów 
wystąpił w Mysłowicach (w tym mieście wskaźnik dynamiki wyniósł aż 160,4%) oraz  
w Zielonej Górze (131,1%) i w Żorach (130,5%). Szczegółowo dynamikę dochodów miast 
na prawach powiatu obrazuje tabela 2.4.2. 

Rok 2007 był czwartym rokiem obowiązywania nowej ustawy o dochodach jst, co 
oznaczało, że był to jednocześnie trzeci rok, w którym możliwa była ocena skali wzrostu 
dochodów w warunkach porównywalnych, tj. przy niezmienionym stanie prawnym 
mającym wpływ na ich wysokość. Odnotowany w roku 2007 wysoki wskaźnik dynamiki 
dochodów własnych, który wyniósł 119,9%, był wyraźnie wyższy niż w dwóch latach 
poprzednich (w roku 2006 – 114,8%, a w roku 2005 – 114,5%). To właśnie tak znaczący 
przyrost dochodów własnych miał decydujący wpływ na stopień ogólnego wzrostu 
dochodów powiatów grodzkich. 

W poszczególnych miastach zaobserwować można duże dysproporcje w wielkości 
wskaźnika dynamiki dochodów własnych: od 91,3% w Tarnobrzegu, 95,1%  
w Świętochłowicach i 95,9% w Łomży do 146,5% w Zielonej Górze, 157,5% w Żorach  
i aż 193,0% w Mysłowicach. Wzrost dochodów własnych wystąpił w 57, a spadek  
w 7 jednostkach. 

W skali kraju dynamika poszczególnych grup dochodów własnych w miastach na 
prawach powiatu ukształtowała się w roku 2007 następująco: pozostałe dochody 130,8%, 
udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych i od osób prawnych) 123,9%, 
dochody z podatków i opłat 109,9% i dochody z majątku 108,9%. Tak jak w dwóch latach 
poprzednich dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym miały największy wpływ 
na wysoki przyrost dochodów własnych ogółem pomimo, że nie wzrosły w stopniu tak 
dużym jak dochody pozostałe. 

Na tle wyraźnego wzrostu dochodów własnych słabo wypada wskaźnik dynamiki dotacji 
celowych. O ile jeszcze w roku 2006 dotacje celowe wzrosły aż o 14,2% (a zatem w stopniu 
niemal równie dużym jak dochody własne), to już w roku 2007 wskaźnik dynamiki dotacji 
celowych wyniósł zaledwie 102,9%. Oznaczało to, że w ujęciu realnym dochody z tego źródła 
wzrosły zaledwie o 0,4%.  
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Tak istotne obniżenie w stosunku do roku 2006 wskaźnika dynamiki dotacji celowych 
ogółem spowodowane było przede wszystkim znaczącym zmniejszeniem kwot dotacji na 
zadania własne. W efekcie wskaźnik dynamiki wyniósł w tym przypadku jedynie 91,6%, 
podczas gdy w roku 2006 aż 131,3%. Ujemną dynamikę zanotowano także w zakresie 
dotacji otrzymanych z funduszy celowych (93,6%).  

Pozostałe rodzaje dotacji celowych wzrosły, z czego najbardziej do wzrostu poziomu 
dochodów z tytułu dotacji celowych przyczynił się wzrost (o 6,3%) dotacji przekazanych 
na zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto, wyraźnie – choć nie tak jak w trzech 
poprzednich latach – wzrosły dotacje na zadania przejęte w drodze porozumień z jst  
(o 9,3%). Najkorzystniej ukształtował się bardzo wysoki wskaźnik dynamiki odnotowany 
w przypadku dotacji na zadania przejęte w drodze porozumień z administracją rządową 
(wzrost poziomu dotacji aż o 73,9%). Niemniej łączna kwota dochodów miast z tego 
źródła nie była wysoka i nie miała dużego znaczenia w ogólnej kwocie dochodów 
pozyskiwanych z tytułu dotacji celowych. 

 
Dynamika i struktura dochodów miast na prawach powiatu w latach 2006 i 2007 

Dochody wykonane         
(w tys. zł) 

Udział w dochodach 
ogółem (w %) 

Struktura podstawowych 
grup dochodów (w %) Wyszczególnienie 

2006 2007 

Dynamika  
(w %)     

3:2 2006 2007 2006 2007 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Dochody ogółem, w tym: 32 410 289 37 101 583 114,5 100,0 100,0 x x 
 Dochody własne, z tego: 20 452 076 24 527 422 119,9 63,1 66,1 100,0 100,0 
 - udziały w podatku 

dochodowym 8 535 244 10 572 301 123,9 26,3 28,5 41,7 43,1 

 - z podatków i opłat 5 507 980 6 053 430 109,9 17,0 16,3 26,9 24,7 
 - z majątku 2 196 080 2 390 872 108,9 6,8 6,4 10,8 9,7 
 - pozostałe 4 212 772 5 510 819 130,8 13,0 14,9 20,6 22,5 
 Dotacje celowe, z tego: 4 085 055 4 202 194 102,9 12,6 11,3 100,0 100,0 
 - na zadania z zakresu 

administracji rządowej 2 734 272 2 905 983 106,3 8,4 7,8 66,9 69,2 

 - na zadania własne 1 013 406 928 143 91,6 3,1 2,5 24,8 22,1 
 - na zadania przejęte  

w drodze porozumień            
z administracją rządową 

21 954 38 175 173,9 0,1 0,1 0,6 0,9 

 - na zadania przejęte   
w drodze porozumień z jst 220 142 240 681 109,3 0,7 0,6 5,4 5,7 

 - otrzymane z funduszy 
celowych 95 281 89 212 93,6 0,3 0,2 2,3 2,1 

 Subwencja ogólna, w tym: 7 873 158 8 371 967 106,3 24,3 22,6 100,0 100,0 
 - oświatowa 7 238 976 7 620 170 105,3 22,3 20,5 91,9 91,0 
 - równoważąca 365 199 461 265 126,3 1,1 1,2 4,6 5,5 

 
Jak co roku występowała bardzo duża rozpiętość wskaźnika dynamiki dotacji 

celowych w poszczególnych powiatach grodzkich: od 62,4% do 221,0%. Największy 
spadek tej grupy dochodów miał miejsce w Katowicach (o 37,6%) i w Rudzie Śląskiej  
(o 36,1%), w której w roku poprzednim odnotowano najwyższy wskaźnik dynamiki. 
Natomiast największy przyrost dotacji celowych wystąpił w Sopocie (o 121%),  
w Grudziądzu (o 32,9%) i w Rybniku (o 32,7%). W skali kraju dochody z tytułu dotacji 
celowych w 45 jednostkach wzrosły, a w pozostałych 19 spadły.  

W stopniu większym, niż z tytułu dotacji celowych, wzrosły dochody miast na 
prawach powiatu z tytułu subwencji ogólnej. Wskaźnik dynamiki subwencji ogólnej 
ukształtował się w roku 2007 na poziomie 106,3%, co stanowiło wynik najlepszy od 6 lat.  
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Decydujący wpływ na stopień wzrostu subwencji ogólnej miał przyrost o 5,3% 
dochodów powiatów grodzkich z tytułu subwencji oświatowej. W istocie jeszcze bardziej 
wzrosła część równoważąca subwencji ogólnej (o 26,3%), jednak uzyskane z tego tytułu 
kwoty stanowiły niewielką część środków zasilających budżety miast w ramach subwencji 
ogólnej.  

Poszczególne jednostki odnotowały zmiany wysokości subwencji w stosunku do roku 
2006 w przedziale od 91,6% do 134,1%. Najniższe wskaźniki dynamiki wystąpiły  
w Żorach, a także w Katowicach (93,1%), w Dąbrowie Górniczej (95,6%) i w Suwałkach 
(99,2%). W pozostałych 60 miastach dynamika dochodów z tytułu subwencji ogólnej była 
dodatnia, przy czym najwyższa w Rudzie Śląskiej (134,1%) oraz w Skierniewicach 
(112,3%) i w Płocku (112,0%). 

Zmiany, które w roku 2007 wystąpiły w strukturze dochodów stanowią kontynuację 
korzystnej tendencji wzrostowej. Po raz kolejny w budżetach powiatów grodzkich wzrosło 
znaczenie dochodów własnych kosztem zmniejszenia udziału dotacji celowych oraz 
subwencji ogólnej. Wzrost udziału dochodów własnych był najwyższy od wprowadzenia  
w 2004 r. nowych zasad kształtowania dochodów określonych przez ustawę z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przyczynił się do 
dalszego umacniania samodzielności finansowej miast, które już dwie trzecie środków 
budżetowych pozyskują z tego źródła dochodów. W wyniku zaistniałych zmian struktura 
dochodów w miastach na prawach powiatów przedstawia się następująco: dochody własne 
66,1% (wzrost o 3,0 punkty procentowe), dotacje celowe 11,3% (spadek o 1,3 punktu 
procentowego) i subwencja ogólna 22,6% (spadek o 1,7 punktu procentowego). 
Szczegółowe dane w zakresie struktury dochodów według rodzajów przedstawia tabela 
2.4.3. 

Znaczenie dochodów własnych w dochodach ogółem wzrosło już szósty rok z rzędu, 
po raz kolejny osiągając w strukturze dochodów poziom najwyższy od początku 
funkcjonowania powiatów grodzkich. Po raz pierwszy jednak dochody własne były 
najważniejszym źródłem zasilania budżetów wszystkich 64 miast na prawach powiatów. 
Warto zauważyć, iż w 50 miastach dochody własne stanowiły ponad połowę, a w 32 
miastach ponad 60% dochodów ogółem. W poszczególnych jednostkach udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem wahał się w przedziale od 80,8% do 42,0%. Wskazane 
skrajne wartości osiągnęły odpowiednio Wrocław – trzeci rok z rzędu dominujący pod tym 
względem oraz Przemyśl, w którym regularnie odnotowywany udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem należał do najniższych ze wszystkich powiatów grodzkich.  

Nieprzerwanie od roku 2004 w wewnętrznej strukturze dochodów własnych największe 
znaczenie odgrywały dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych: od osób 
prawnych i od osób fizycznych. Udział ten kształtował się następująco: 40,8% w 2004 r., 
41,8% w 2005 r., 41,7% w 2006 r. i 43,1% w 2007 r. W minionym roku obok wzrostu (o 1,4 
punktu procentowego) znaczenia dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, 
zwiększył się także udział dochodów pozostałych (o 1,9 punktu procentowego do poziomu 
22,5%), a spadło znaczenie dochodów z podatków i opłat (o 2,2 punktu procentowego do 
poziomu 24,7%) oraz dochodów z majątku (o 1,1% do poziomu 9,7%).  

Po dwóch latach nieznacznych wzrostów udziału dotacji celowych w dochodach 
ogółem, w roku 2007 sytuacja uległa odwróceniu i udział ten zmniejszył się (o 1,3 punktu 
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procentowego). Ograniczanie roli środków budżetowych pochodzących z dotacji celowych, 
pomimo dodatniej dynamiki w zakresie ich pozyskiwania, był przede wszystkim wynikiem 
wskazanego wyżej generowania znacznie wyższych kwot stanowiących dochody własne. 

W poszczególnych miastach na prawach powiatu dotacje celowe stanowiły od 22,8% 
(w Grudziądzu) do 5,6% (we Wrocławiu) dochodów ogółem.  

W strukturze tej grupy dochodów nadal zdecydowanie dominowały dotacje na zadania  
z zakresu administracji rządowej, stanowiąc 69,2% dotacji celowych ogółem (wzrost o 2,3 
punktu procentowego). Na kolejnym miejscu znajdowały się dotacje na zadania własne 
(22,1%), których znaczenie obniżyło się w ostatnim roku o 2,7 punktu procentowego. 
Pozostałe rodzaje dotacji celowych miały mniejsze znaczenie w strukturze dotacji,  
a w ostatnim roku ich udział zmienił się w niewielkim stopniu.  

Od czterech lat systematycznie obniżał się udział subwencji ogólnej w dochodach 
ogółem. Zmniejszenie odnotowane w roku 2007 (o 1,7 punktu procentowego) w powiązaniu 
ze wskazanym wyżej wzrostem znaczenia dochodów własnych spowodowało, że już  
w żadnym z miast na prawach powiatu dochody z tytułu subwencji ogólnej nie stanowiły 
głównej grupy dochodów. Najwyższy udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem 
wystąpił w Łomży – 39,5%, a najniższy w Sopocie – 11,4%.  

W strukturze subwencji ogólnej 91,0% stanowiła subwencja oświatowa, przy czym  
w ostatnim roku jej udział obniżył się o 0,9 punktu procentowego.  

W roku 2007 budżety miast na prawach powiatu zostały zasilone kwotą 1 995 171 tys. zł 
pochodzącą z bezzwrotnych środków zagranicznych. Warto podkreślić, że powiaty grodzkie 
zaabsorbowały aż jedną trzecią (33,8%) ogólnej kwoty bezzwrotnych środków 
zagranicznych otrzymanych przez wszystkie jst w kraju (rok wcześniej wskaźnik ten 
wyniósł 28,3%). Wzrósł udział tych środków w dochodach ogółem: z 4,0% w roku 2006 do 
5,4% w roku 2007. Podobnie jak w roku poprzednim 91,2% środków otrzymanych ze 
źródeł zagranicznych miało charakter dochodów przeznaczonych na zadania inwestycyjne.  

 
Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

 
Przeciętny poziom uzyskanych przez miasta na prawach powiatu dochodów 

budżetowych ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł w 2007 r. 3 360 zł.  
W relacji do roku 2006 był wyższy o kwotę 436 zł. Podobnie jak w dwóch poprzednich 
latach niemal we wszystkich, bo aż w 62 miastach odnotowano wzrost dochodów ogółem 
per capita. Nadal towarzyszyło temu wysokie, a przy tym z roku na rok rosnące 
zróżnicowanie przedmiotowego wskaźnika między poszczególnymi miastami, mieszczące 
się w przedziale od 2 194 zł do 6 461 zł. Podane skrajne wielkości wystąpiły odpowiednio  
w Piekarach Śląskich (tak jak w roku 2006) i w Sopocie, który najwyższe ze wszystkich 
powiatów grodzkich dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiąga już 
ósmy rok z rzędu. Dochody pozostałych jednostek w większości przypadków były znacząco 
niższe: połowa z nich osiągnęła dochód niższy niż 3 212 zł. Dane w zakresie dochodów per 
capita przedstawia tabela 2.4.4. 

Poziom dochodów własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2007 w 57 
miastach wzrósł, w 6 obniżył się, a w 1 nie uległ zmianie. Średnio w skali kraju odnotowano 
wzrost o 376 zł, a ostatecznie przeciętne dochody własne per capita ukształtowały się na 
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poziomie 2 221 zł. Najwyższe dochody własne uzyskał Sopot (4 319 zł), a najniższe Chełm 
(1 178 zł). Różnica między podanymi wartościami skrajnymi była ciągle bardzo duża (3 141 zł), 
ale jednocześnie o 144 zł niższa niż w rekordowym pod tym względem roku 2006.  

Dochody per capita z tytułu subwencji ogólnej zmieniły się w roku 2007 nieznacznie: 
odnotowano średni wzrost o kwotę 48 zł do poziomu 758 zł. Najwyższą kwotę subwencji 
ogólnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca – podobnie jak w trzech poprzednich latach  
– otrzymało miasto Krosno (1 271 zł), natomiast najniższą miasto Siemianowice Śląskie 
(522 zł).  

W znacznie mniejszym stopniu niż subwencja ogólna zmieniły się średnie wpływy miast 
z tytułu dotacji celowych per capita: wyniosły 381 zł (wzrost o 12 zł), w tym z tytułu 
dotacji celowych na zadania inwestycyjne 29 zł (spadek o 7 zł). Najwyższe dotacje celowe  
w roku 2007 uzyskał Sopot (1 406 zł), a najniższe Wrocław (235 zł).  
 
2.4.2. Wydatki 

 
Wydatki miast na prawach powiatu kolejny już rok nie osiągnęły planowanej wielkości  

i w 2007 r. zostały zrealizowane na poziomie 94,6% planu, osiągając wysokość  
36 779 135 tys. zł. Realizacja zaplanowanych wydatków ogółem w poszczególnych 
jednostkach mieściła się w przedziale od 83,4% w Bytomiu do 99,0% w Legnicy (tabela 
2.4.1.). Wykonanie wydatków majątkowych było wyższe niż w roku poprzednim i wyniosło 
88,2%, natomiast wydatki bieżące zrealizowano na takim samym poziomie – 96,7%. 
Podobnie jak w latach poprzednich, planowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały 
na poziomie poniżej 90% i w 2007 r. osiągnęły wysokość 87,8% prognozowanej wielkości.  
 
Dynamika i poziom wydatków 
 

Znacznemu wzrostowi dochodów zrealizowanych przez miasta na prawach powiatu  
(o 14,5%) w 2007 r. towarzyszył wzrost wydatków ogółem o 10,9% w stosunku do roku 
poprzedniego (w ujęciu realnym wzrost o 8,4%). Kolejny już rok poprawa sytuacji 
dochodowej wykorzystana została głównie na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki 
inwestycyjne w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 23,1% osiągając poziom 
8 162 019 tys. zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 23,7% do wysokości 8 615 033 tys. zł. Od 
2004 r. wzrostowi ogólnej kwoty wydatków towarzyszył ponad dwukrotnie wyższy wzrost 
wydatków majątkowych i inwestycyjnych. 

Wzrost wydatków ogółem miast na prawach powiatu skutkował także wzrostem 
wydatków bieżących o 7,5% do kwoty 28 164 102 tys. zł. Najwyższą dynamiką spośród 
grup wydatków bieżących powiatów grodzkich w 2007 r. charakteryzowały się wydatki  
z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji. Wskaźnik dynamiki tych wydatków wyniósł 
3 019,9%. Z analizy danych jednostkowych wynika, że 5 miast poniosło wydatki z tytułu 
spłat dokonanych za dłużników, którym udzielono poręczeń i gwarancji. Należy podkreślić, 
że wydatki te, w łącznej kwocie zrealizowanych wydatków w 2007 r. przez miasta na 
prawach powiatu, stanowiły tylko 0,1%. Kolejną grupą wydatków, których poziom znacząco 
wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego były wydatki na obsługę długu – wzrost  
o 18,5% i wydatki z tytułu dotacji – wzrost o 11,0%. W tempie niższym niż ogólna kwota 
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wydatków, rosły również wydatki na wynagrodzenia i pochodne – wzrost o 7,1%. Sytuacja 
taka utrzymuje się od kilku lat. 

 
Wydatki budżetów miast na prawach powiatu w latach 2006 i 2007 

Wykonanie    
(w tys. zł) 

Plan           
(w tys. zł) 

Wykonanie    
(w tys. zł)  

Wykonanie 
planu       
(w %) 

4:3 

Dynamika 
(w %)      

4:2 

Struktura 
(w %) Wyszczególnienie 

2006 2007 
1 2 3 4 5 6 7 

Wydatki ogółem, z tego: 33 151 349 38 881 612 36 779 135 94,6 110,9 100,0 
 - majątkowe, w tym: 6 963 899 9 765 932 8 615 033 88,2 123,7 23,4 
    - inwestycyjne 6 628 598 9 294 476 8 162 019 87,8 123,1 22,2 
 - bieżące, w tym: 26 187 449 29 115 680 28 164 102 96,7 107,5 76,6 
    - wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi 11 391 463 12 342 289 12 200 511 98,9 107,1 33,2 

    - dotacje 3 524 187 3 953 804 3 912 305 99,0 111,0 10,6 
    - wydatki na obsługę długu 309 450 406 727 366 547 90,1 118,5 1,0 
    - wydatki z tytułu udzielenia 

poręczeń i gwarancji 1 053 98 180 31 801 32,4 3 019,9 0,1 

    - pozostałe wydatki 10 961 297 12 314 679 11 652 938 94,6 106,3 31,7 

 
W roku 2007 wydatki ogółem wzrosły w 51 spośród 64 miast na prawach powiatu. 

Rozpiętość wskaźnika dynamiki kształtowała się w przedziale od 87,7% w Piekarach 
Śląskich do 140,6% w Żorach (tabela 2.4.2.).  

Wydatki bieżące, analogicznie jak w 2006 r., obniżyły się tylko w 3 powiatach grodzkich, 
w pozostałych odnotowano wzrost. W 10 jednostkach był to wzrost przekraczający o ponad 
10% poziom roku poprzedniego. Drugi już rok najwyższy wzrost wydatków bieżących 
odnotowano w Krakowie, osiągnął on poziom 116,1%. 

Cykl realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych powodował duże zróżnicowanie 
wskaźników dynamiki wydatków inwestycyjnych. W 2007 r. był to szeroki przedział od 
spadku o 89,1% w Piekarach Śląskich do wzrostu o 204,3% w Bytomiu. W przypadku 22 
miast na prawach powiatu wydatki inwestycyjne były niższe niż w roku poprzednim, a w 19 
ich poziom przekroczył o połowę wielkość środków przeznaczonych na inwestycje w roku 
poprzednim.  

 
Struktura wydatków 
 

Od 2004 r. zmiany struktury wydatków miast na prawach powiatu wskazywały na 
systematyczną poprawę sytuacji finansowej tych jednostek. Z roku na rok wzrastał udział 
wydatków majątkowych i inwestycyjnych. Wydatki majątkowe w 2007 r. uzyskały poziom 
23,4% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast na wydatki inwestycyjne powiaty 
grodzkie przeznaczyły 22,2% swoich wydatków. Po raz pierwszy osiągnięty został tak 
wysoki udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. W stosunku do roku 
poprzedniego udział wydatków inwestycyjnych wzrósł o 2,2 punktu procentowego.  

Z analizy struktury wydatków poszczególnych miast na prawach powiatu wynika 
znaczne zróżnicowanie tej grupy jednostek (tabela 2.4.3.). Udział wydatków 
inwestycyjnych mieścił się w szerokim przedziale od 1,8% w Piekarach Śląskich do 43,4% 
w Żorach. Spośród 64 miast na prawach powiatu 28 przeznaczyło na wydatki inwestycyjne 
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powyżej 20% wykonanych wydatków. Wielkość udziału wydatków inwestycyjnych  
w strukturze wydatków poszczególnych jednostek zmienia się wraz z cyklem prowadzenia 
inwestycji. 

Wzrost udziału wydatków majątkowych powiatów grodzkich spowodował dalsze 
obniżanie się poziomu wydatków wykorzystywanych na finansowanie zadań bieżących,  
w tym przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne. W 2007 r. wydatki 
bieżące miast na prawach powiatu osiągnęły niski, nienotowany dotąd w tej grupie, 
poziom 76,6%. W roku poprzednim udział ten był o 2,4 punktu procentowego wyższy. 
Wydatki bieżące w budżetach powiatów grodzkich stanowiły średnio 76,6% wydatków 
ogółem, ale prawie dwie trzecie miast przekroczyło ten poziom. Skrajne wielkości udziału 
wydatków bieżących odnotowano w Żorach (55,8%) i w Chełmie (95,7%). 

Najpoważniejszą część wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne 
(33,2% wydatków ogółem). Ich udział w strukturze wydatków obniżył się o 1,2 punktu 
procentowego. Z analizy danych jednostkowych wynikało, że udział wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne w wydatkach ogółem był mocno zróżnicowany – od 9,5%  
w Rybniku do 51,2% w Tarnowie (tabela 2.4.3.). Tylko w trzech miastach ponad połowę 
wydatkowanych środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Tak jak w latach 
poprzednich stosunkowo niski poziom wynagrodzeń i pochodnych (poniżej 15%) 
wykazały trzy miasta: Łomża, Rybnik i Tarnobrzeg. Miasta te przekazywały znaczą część 
zadań do realizacji własnym jednostkom tzw. gospodarki pozabudżetowej, którym 
przekazywały środki w postaci dotacji. W tych miastach wydatki w formie dotacji 
stanowiły znaczące kwoty w wydatkach ogółem. Kolejną pozycją wśród grup wydatków 
bieżących miast na prawach powiatu były wydatki pozostałe, które stanowiły 31,7% 
wydatków ogółem. Ich udział obniżył się, w porównaniu z rokiem poprzednim, o 1,4 
punktu procentowego. Dotacje udzielane z budżetów miast na prawach powiatu w 2007 r. 
były przyznawane w niewiele wyższych kwotach łącznych, w porównaniu z rokiem 
poprzednim, ale ich udział w wydatkach ogółem pozostał na niezmienionym poziomie 
10,6%.  

W 2007 r. kwota wydatków na obsługę długu wzrosła o 18,5%, a jej udział  
w strukturze wydatków wyniósł 1,0% (w roku poprzednim – 0,9%). Maksymalny poziom 
udziału tych wydatków w wysokości 1,8% wydatków ogółem odnotowały trzy miasta: 
Toruń, Włocławek i Chełm. 

Tak jak co roku, największą część wydatków budżetowych w 2007 r. powiaty grodzkie 
przeznaczyły na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Pomimo wzrostu kwot 
przeznaczonych na te zadania odnotowano spadek ich udziału w wydatkach ogółem. 
Wydatki w dziale Oświata i wychowanie stanowiły w 2007 r. 30,1%, tj. mniej o 1,1 punktu 
procentowego niż w roku poprzednim. Od kilku lat spada udział wydatków na oświatę  
i wychowanie, w latach 2004 - 2007 ich udział wynosił odpowiednio 36,4%, 34,0%, 
31,2%, 30,1%. Spadek ten można uzasadnić obniżeniem liczby dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. Jednak wielkość środków przeznaczanych na te zadania systematycznie,  
w niewielkim tempie wzrasta. Wykorzystano tę sytuację dla poprawy warunków 
funkcjonowania oświaty, o czym świadczył wzrost wydatków inwestycyjnych w tym 
dziale o 27,5%. 
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Wydatki miast na prawach powiatu w wybranych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2006 i 2007 
 

Wydatki (w tys. zł) Udział w wydatkach 
(w %) 

Dynamika wydatków
(w %) 

Ogółem 
w tym 

inwesty-
cyjne 

Ogółem 
w tym 

inwesty-
cyjne 

Dział klasyfikacji budżetowej 

2006 2007 2006 2007 

Ogółem 
3:2 

w tym 
inwesty- 

cyjne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wydatki ogółem, z tego: 33 151 349 36 779 135 8 162 019 100,0 100,0 100,0 110,9 123,1 

 801 - Oświata i wychowanie 10 354 221 11 086 750 526 913 31,2 30,1 6,5 107,1 127,5 

 600 - Transport i łączność 5 871 681 7 139 082 3 842 691 17,7 19,4 47,1 121,6 128,1 

 852 - Pomoc społeczna 4 852 102 5 084 085 109 767 14,6 13,8 1,3 104,8 112,4 

 750 - Administracja publiczna 2 255 200 2 607 076 164 866 6,8 7,1 2,0 115,6 128,9 

 900 - Gospodarka komunalna                 
i ochrona  środowiska  2 255 205 2 558 849 1 472 908 6,8 7,0 18,0 113,5 118,6 

 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 559 414 1 585 515 554 665 4,7 4,3 6,8 101,7 112,3 

 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa        
narodowego  1 084 718 1 282 972 363 019 3,3 3,5 4,4 118,3 142,1 

 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1 126 260 1 195 449 33 447 3,4 3,3 0,4 106,1 100,5 

 926 - Kultura fizyczna i sport 860 213 969 081 546 286 2,6 2,6 6,7 112,7 110,9 

 754 - Bezpieczeństwo publiczne             
i ochrona przeciwpożarowa 822 520 897 177 104 683 2,5 2,4 1,3 109,1 96,1 

 851 - Ochrona zdrowia 601 527 590 438 248 297 1,8 1,6 3,0 98,2 109,9 

 757 - Obsługa długu publicznego  312 016 399 972 - 0,9 1,1 x 128,2 x 

 853 - Pozostałe zadania w zakresie         
polityki społecznej 347 554 396 074 18 883 1,0 1,1 0,2 114,0 124,2 

 710 - Działalność usługowa 267 525 257 039 55 597 0,8 0,7 0,7 96,1 103,7 

 010 - Rolnictwo i łowiectwo 31 007 32 190 16 720 0,1 0,1 0,2 103,8 165,0 

 Pozostałe działy  550 186 697 386 103 277 1,8 1,9 1,4 126,8 179,9 

 
Zyskującymi znaczenie, chociaż absorbującymi znacznie mniejszą część wydatków miast 

na prawach powiatu, były wydatki w dziale Transport i łączność. Ich udział w wydatkach 
ogółem wzrósł z 17,7% w 2006 r. do 19,4% w 2007 r. Zwiększyły się również o 21,6% środki 
na zadania z zakresu transportu i łączności, a na inwestycje w tym zakresie przeznaczono  
o 28,1% więcej niż w roku poprzednim. 

Kolejne pozycje w strukturze wydatków stanowiły wydatki w następujących działach: 
Pomoc społeczna – 13,8%, Administracja publiczna – 7,1% oraz Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska – 7,0%. Wydatki poniesione w pozostałych działach nie przekroczyły 
5% wydatków ogółem. 

Poprawa sytuacji finansowej miast na prawach powiatu zaznaczyła się wzrostem 
środków przeznaczonych na inwestycje niemal we wszystkich działach klasyfikacji 
budżetowej. Tak jak w latach poprzednich podstawowymi dziedzinami, w których miasta 
najwięcej inwestują były: transport i łączność (47,1% wydatków inwestycyjnych) oraz 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,0%). Udział wydatków inwestycyjnych  
w pozostałych działach nie przekroczył poziomu 7,0%. Zauważyć należy wysoki wzrost 
wydatków inwestycyjnych w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, tj. o 42,1%. 
Wysoką dynamikę osiągnęły także wydatki w pozostałych działach, które stanowią 
niewielkie kwoty (1,4%) w całości wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu.  
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Miasta na prawach powiatu jako jednostki coraz zamożniejsze, rozszerzają zakres 
wydatkowanych środków. Znacznie wzrosły wydatki inwestycyjne w działach: Handel, 
Informatyka, Szkolnictwo wyższe, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
i obiekty chronionej przyrody. 
 
     Dynamika wydatków ogółem i wydatków inwestycyjnych w 2007 roku w wybranych działach klasyfikacji budżetowej 
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Miasta na prawach powiatu realizują największą, spośród wszystkich typów jst, część 

wydatków finansowanych ze środków zagranicznych – 35,6%. Jednostki te kontynuowały 
największą część projektów objętych perspektywą finansową na lata 2004 - 2006.  
W porównaniu do roku poprzedniego wielkość wydatków realizowanych przez powiaty 
grodzkie ze środków zagranicznych obniżyła się o 3,7% i wyniosła 1 920 711 tys. zł. Wydatki te 
stanowiły w 2007 r. 5,2% wydatków ogółem, podczas gdy w latach 2005 i 2006 wynosiły, 
odpowiednio 2,8% i 6,0%. Uzyskane środki bezzwrotne nadal mają istotne znaczenie dla 
rozwoju miast na prawach powiatu. W 2007 r. ze środków tych sfinansowano 22,1% wydatków 
inwestycyjnych (w 2005 r. – 16,8%, a w 2006 r. – 28,5%). 

 
Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

 
Zmiany w sytuacji finansowej miast na prawach powiatu miały swoje odzwierciedlenie 

w zmianach zrealizowanych wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tabela 
2.4.5.). Wydatki ogółem per capita w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosły o 11,4% 
(tj. o 340 zł) i osiągnęły nienotowany dotąd poziom 3 331 zł. Dla porównania należy 
zaznaczyć, że w 2004 r. wskaźnik ten wynosił 2 320 zł na mieszkańca. O pozytywnych 
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zmianach może świadczyć również fakt, że spośród 64 miast na prawach powiatu  
w 51 jednostkach zrealizowano wyższe wydatki ogółem w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Duże zróżnicowanie sytuacji finansowej miast na prawach powiatu 
potwierdzają uzyskane w 2007 r. skrajne wartości wydatków ogółem per capita: od 2 045 zł 
w Piekarach Śląskich do 5 278 zł w Sopocie. Wzrost wydatków ogółem w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca w 2007 roku wynikał ze wzrostu wydatków majątkowych o 152 zł  
i wzrostu wydatków bieżących o 188 zł.  

Wydatki bieżące osiągnęły per capita 2 551 zł i wzrosły w 61 miastach.  
W poszczególnych miastach wskaźnik wydatków bieżących zawierał się w przedziale od 
1 922 zł w Żorach do 3 410 zł w Sopocie. 

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
zrealizowano we wszystkich powiatach grodzkich powyżej poziomu z roku ubiegłego. 
Średni poziom tych wydatków wzrósł o 77 zł i wyniósł 1 105 zł per capita. Wydatki  
w formie dotacji wypłacone z budżetów miast osiągnęły poziom 354 zł i wzrosły średnio  
o 36 zł. Miasta na prawach powiatu w różnym stopniu zlecają wykonywanie zadań własnych 
innym jednostkom, a wydatki w tym zakresie w 2007 r. kształtowały się w przedziale od  
150 zł do 1 357 zł per capita. 

Poziom wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł  
w 2007 r. 780 zł i wzrósł o 152 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.  

Korzystną tendencję zmian w budżetach powiatów grodzkich oraz rosnącą skalę 
pozyskiwania środków unijnych potwierdza wzrost wydatków inwestycyjnych per capita.  
W 2007 r. miasta na prawach powiatu przeznaczyły średnio na wydatki inwestycyjne 739 zł 
na osobę i było to dwukrotnie więcej niż w 2004 r. Wysokość wydatków inwestycyjnych  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. wykazywała pięćdziesięciokrotną różnicę  
i mieściła się w szerokim przedziale od 38 zł do 1 930 zł. Duże zróżnicowanie poziomu 
wydatków inwestycyjnych per capita wynikało nie tylko z różnic w sytuacji finansowej 
poszczególnych miast na prawach powiatu, ale również z cyklu prowadzenia inwestycji.  
W 2007 r. wiele samorządów wstrzymywało się przed większymi wydatkami 
inwestycyjnymi gromadząc środki na duże inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych  
z perspektywy 2007 - 2013. 

 
2.4.3. Wyniki budżetów oraz zobowiązania  
 
Wyniki budżetów 
 
 Zrealizowane przez miasta na prawach powiatu w 2007 r. wydatki budżetowe były  
o 322 448 tys. zł niższe od dochodów. Zaplanowany deficyt w łącznej wysokości  
2 069 342 tys. zł nie został zrealizowany ze względu na wyższe od planowanych wykonanie 
dochodów (102,3%) oraz niższą realizację wydatków (94,6%).  
 
Wyniki budżetów miast na prawach powiatu w latach 2006 i 2007 

2006 2007 
Miasta na prawach 

powiatu 
Miasta na 

prawach powiatu 
Wynik 
budżetu Kwota 

(w tys. zł) 

Stosunek do 
zrealizowanych 

dochodów 
(w %) liczba udział 

(w %) 

Kwota 
(w tys. zł) 

Stosunek do 
zrealizowanych 

dochodów 
(w %) liczba udział 

(w %) 
Nadwyżka 510 089 5,4 16 25,0 975 608  4,4  38 59,4 
Deficyt 1 251 149 5,4 48 75,0 653 160  4,4  26 40,6 
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Uzyskane wyniki świadczą o dobrej sytuacji finansowej powiatów grodzkich. W roku 
2006 nadwyżkę budżetową uzyskało tylko 16 miast, a w 2007 r. dominowały jednostki, 
które zamknęły swój budżet nadwyżką. Samorządy te stanowiły prawie 60% miast na 
prawach powiatu (38 jednostek). W porównaniu z rokiem poprzednim znacznie wzrosła 
kwota nadwyżek (975 608 tys. zł), a kwota deficytów jednostek, które zrealizowały wydatki 
wyższe od dochodów wyniosła 653 160 tys. zł i była o połowę niższa niż odnotowano  
w 2006 r. Wygospodarowana łączna nadwyżka budżetów miast w stosunku do dochodów tej 
grupy jednostek stanowiła 4,4%, podczas gdy w roku poprzednim 5,4%. Natomiast deficyt 
uzyskany przez miasta na prawach powiatu w 2007 r. stanowił o 1 punkt procentowy 
mniejsze obciążenie dla budżetów niż w roku poprzednim, sięgając 4,4% poziomu 
dochodów jednostek z deficytem. Dyspersja uzyskanych wyników budżetowych za 2007 r. 
mieściła się w przedziale: od nadwyżki stanowiącej 21,8% w Mysłowicach do deficytu 
stanowiącego 14,7% uzyskanych dochodów w Żorach. 

 
Przychody i rozchody  
 

W roku 2007 przychody miast na prawach powiatu wyniosły 4 846 110 tys. zł. 
Odnotowano wzrost o 6,1%, co oznaczało wyhamowanie bardzo wyraźnej dynamiki w tym 
zakresie, która wystąpiła w 2005 r. – 127,7% i w roku 2006 – 139,4%. W strukturze 
przychodów niezmiennie dominowały kredyty i pożyczki, pomimo iż na skutek 
zmniejszenia się o 5,7% kwoty wpływów z tego tytułu obniżył się również ich udział  
w przychodach ogółem (o 6,1 punktu procentowego). Na dalszych miejscach plasowały się 
przychody z innych źródeł (wzrost udziału o 5,7 punktu procentowego przy dynamice na 
poziomie 127,2%) oraz nadwyżka z lat ubiegłych (dynamika 129,2%, wzrost udziału o 1,6 
punktu procentowego).  

 
       Przychody miast na prawach powiatu w latach 2006 i 2007 

Wykonanie 
(w tys. zł) 

Struktura 
(w %) Wyszczególnienie 

2006 2007 

Dynamika 
(2006 r. = 100%) 

2006 2007 
 Przychody ogółem, z tego: 4 568 491 4 846 110 106,1 100,0 100,0 
 - kredyty i pożyczki 2 527 246 2 383 975 94,3 55,3 49,2 
 - spłaty pożyczek udzielonych 47 244 16 557 35,0 1,1 0,3 
 - nadwyżka z lat ubiegłych 338 880 437 991 129,2 7,4 9,0 
 - papiery wartościowe oraz obligacje     

jednostek samorządowych i związków 
komunalnych 

334 950 329 400 98,3 7,3 6,8 

 - prywatyzacja majątku jst 10 288 11 587 112,6 0,2 0,3 
 - inne źródła 1 309 883 1 666 600 127,2 28,7 34,4 

 
Analiza rozchodów miast na prawach powiatu w roku 2007 wskazuje na znaczący 

wzrost środków przeznaczonych na spłatę zaciągniętych uprzednio kredytów i pożyczek 
oraz na wykup papierów wartościowych (w tym obligacji samorządowych). Wskaźnik 
dynamiki wyniósł we wskazanym zakresie odpowiednio 133,9% i 137,8%. Ponad 
sześciokrotnie wzrosła kwota przeznaczona przez powiaty grodzkie na udzielanie pożyczek, 
co zdecydowanie zwiększyło znaczenie tej pozycji w stosunku do kwot innych rozchodów. 
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Radykalnie obniżyły się natomiast rozchody przeznaczane na lokaty w bankach i inne cele. 
Łączna kwota rozchodów powiatów grodzkich wyniosła 2 433 940 tys. zł. 

 
  Rozchody miast na prawach powiatu w latach 2006 i 2007 

Wykonanie              
(w tys. zł) 

Struktura           
(w %) Wyszczególnienie 

2006 2007 

Dynamika        
(2006 r. = 100%)

2006 2007 
 Rozchody ogółem, z tego: 1 858 826 2 433 940 130,9 100,0 100,0 
 - spłaty kredytów i pożyczek 1 475 607 1 975 764  133,9 79,4 81,2 
 - pożyczki (udzielone) 15 227 96 831 635,9 0,8 4,0 
 - wykup papierów wartościowych,  
   w tym obligacji samorządowych 258 600 356 300 137,8 13,9 14,6 

 - lokaty w bankach i inne cele1) 109 392 5 045 4,6 5,9 0,2 
 

  1) Ze względu na zmiany w sprawozdawczości budżetowej dane dotyczące lokat w bankach i innych celów nie są porównywalne    
z rokiem poprzednim. Porównania należy dokonywać łącznie. 

 
W strukturze rozchodów największą rolę odgrywały spłaty kredytów i pożyczek (wzrost 

o 1,8 punktu procentowego) oraz wykup papierów wartościowych, w tym obligacji 
samorządowych (wzrost o 0,7 punktu procentowego). W rozchodach ogółem wzrósł udział 
udzielonych pożyczek do 4,0% (o 3,2 punktu procentowego), a pozycja lokaty bankowe  
i inne cele obniżyła się o 5,7 punktu procentowego niemalże do zera. 
 
Zobowiązania  
 

Zadłużenie miast na prawach powiatu odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się 
zadłużenia sektora samorządowego, a zobowiązania tej grupy stanowiły w 2007 r. 34,7% 
zobowiązań wszystkich samorządów w Polsce.  

Z analizy zadłużenia powiatów grodzkich wynika, że dynamika zobowiązań 
systematycznie obniża się, wyjątkiem był tylko rok 2006. Kwoty zadłużenia rosły, lecz ze 
względu na systematyczny wzrost dochodów, wskaźnik łącznego zadłużenia obniżył się.  
W porównaniu do 2004 r. dochody uzyskane w 2007 r. wzrosły o 44,0%, a zobowiązania  
o 22,8%. Dobra sytuacja finansowa powiatów grodzkich sprawiła, że w 2007 r. zaciągały 
one mniej zobowiązań niż planowały. Mimo wzrostu kwoty zobowiązań wskaźnik 
zadłużenia miast na prawach powiatu obniżył się o 2,8 punktu procentowego, osiągając 
średni poziom 24,2%.  

 
   Zobowiązania miast na prawach powiatu według tytułów dłużnych w latach 2006 i 2007 

Kwota 
(w tys. zł) 

Struktura 
(w %) 

Zobowiązania 
do dochodów 
ogółem (w %) Wyszczególnienie 

2006 2007 

Dynamika 
(2006 r. = 100%)

2006 2007 2007 
 Zobowiązania ogółem, z tego: 8 744 632 8 982 969 102,7 100,0 100,0 24,2 
 - emisja papierów wartościowych 1 937 150 1 915 250 98,9 22,1 21,4 5,2 
 - kredyty i pożyczki 6 755 871 7 019 428 103,9 77,3 78,1 18,9 
 - przyjęte depozyty 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 - zobowiązania wymagalne, w tym: 51 610 48 291 93,6 0,6 0,5 0,1 
   - z tytułu dostaw towarów i usług 44 698 42 240 94,5 0,5 0,5 0,1 
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Łączna kwota zobowiązań powiatów grodzkich wzrosła o 2,7% i wyniosła  
8 982 969 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego zobowiązania wzrosły w 29 spośród 
64 miast, a wskaźnik zadłużenia zwiększył się tylko w 19 jednostkach. Poziom zadłużenia 
poszczególnych miast na prawach powiatu w 2007 r. (tabela 2.4.9.) był, tak jak w latach 
poprzednich, mocno zróżnicowany. Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów mieściła 
się w przedziale od 1,2% w Tychach do 50,1% w Żorach i 50,4% w Krakowie. Miasta nie 
zaciągały zbyt wielu nowych zobowiązań. Ze względu na dobrą kondycję finansową 
wynikającą ze wzrostu gospodarczego oraz wobec faktu, że nie zostały wdrożone jeszcze 
nowe programy finansowane ze środków unijnych na lata 2007 - 2013, samorządy nie 
potrzebowały wysokich środków na wkład własny. Zmiany te widać było również w niezbyt 
wysokim stopniu zadłużenia poszczególnych miast. W 2007 r. wzrosła liczba miast o niskim 
poziomie zadłużenia. Niemal połowa miast (31 jednostek) w 2007 r. odnotowała wskaźnik 
zadłużenia poniżej 20%, podczas gdy w roku poprzednim było ich tylko 16, a w latach 
2003 - 2005 niezmiennie 24 jednostki. Zobowiązania przekraczające 40% zrealizowanych 
dochodów wykazało podobnie jak w 2006 r. 5 miast na prawach powiatu. Ustawowy 
wskaźnik zadłużenia 60% nie został przekroczony przez żadną jednostkę z tej grupy. 

Zaliczane do długu publicznego zobowiązania miast na prawach powiatu miały głównie 
charakter krajowy. W 2007 r. stanowiły 86,1% zaciągniętych zobowiązań. Głównymi 
wierzycielami krajowymi były banki, a kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych 
stanowiły 70,6% zobowiązań powiatów grodzkich. Zobowiązania wobec sektora finansów 
publicznych wyniosły 7,3% zadłużenia miast na prawach powiatu (w 2006 r. – 7,7%). 
Zobowiązania wobec sektora ubezpieczeń były znikome, co oznaczało, że miasta nie mają 
problemów z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS, Funduszu Pracy i Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Wyraźnie wzrósł udział zobowiązań zaciągniętych przez powiaty 
grodzkie wobec wierzycieli zagranicznych – w 2007 r. udział tych zobowiązań wynosił 
13,9%. Z roku na rok wzrastała liczba jednostek pozyskujących środki finansowe  
u wierzycieli zagranicznych. W 2007 r. z zagranicznych źródeł finansowania skorzystało 14 
miast. Polskie samorządy z zagranicznych banków preferują głównie Europejski Bank 
Inwestycyjny. W celu rozszerzenia możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych 
samorządy miast starają się o niezależne oceny wiarygodności kredytowej tzn. oceny agencji 
ratingowych. Poza kredytami zaciąganymi u zagranicznych wierzycieli miasta próbują 
emitować euroobligacje.  

Niezrealizowane do końca 2007 r. należności powiatów grodzkich wyniosły 3 624 287 tys. zł 
i były o 5,8% wyższe niż w 2006 r. Podobnie jak w latach poprzednich, największą część,  
tj. 94,1% stanowiły należności od prywatnych podatników i podmiotów korzystających  
z usług świadczonych przez te jednostki. Były to głównie należności wymagalne. 

Łączna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasta na 
prawach powiatu poręczeń i gwarancji na koniec 2007 r. wyniosła 603 232 tys. zł.  
W omawianym roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji miasta dokonały spłat za 
dłużników w łącznej kwocie 31 777 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to tylko 166 tys. zł. 
Jednocześnie znacznie zmniejszyła się kwota odzyskanych od dłużników wierzytelności 
z tytułu poręczeń lub gwarancji – w roku 2006 była to kwota 90 tys. zł, a w 2007 tylko 4 tys. zł. 
W 2007 r. miasta na prawach powiatu udzieliły poręczeń i gwarancji jst oraz ich jednostkom 
organizacyjnym, a przede wszystkim nadzorowanym przez miasta SP ZOZ w wysokości 
199 403 tys. zł (w 2006 r. – 130 099 tys. zł). 
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2.4.4. Podsumowanie  
 
1. Dochody uzyskane przez miasta na prawach powiatu w roku 2007 wyniosły  

37 101 583 tys. zł i były najwyższe od 1999 r. Czwarty rok z rzędu dochody zostały 
wykonane na poziomie wyższym od zaplanowanego. Wskaźnik wykonania dochodów  
w relacji do planu ukształtował się na najwyższym jak dotąd poziomie – 102,3%. 
Zdecydowana większość miast (50 spośród 64) odnotowała ponad stuprocentowe 
wykonanie planu.  

2. W roku 2007 wystąpiła bardzo korzystna dynamika dochodów miast na prawach 
powiatu, która wyniosła aż 114,5% (realnie 112,0%). Dochody ogółem wzrosły w 62 
miastach (realnie w 58). Najwyższy wskaźnik dynamiki wystąpił w przypadku dochodów 
własnych – 119,9%. W znacząco mniejszym stopniu wzrosły dochody z tytułu subwencji 
ogólnej (o 6,3%) i z tytułu dotacji celowych (o 2,9%). Wzrost dochodów własnych  
– podobnie jak w roku poprzednim – był w głównej mierze wynikiem istotnego wzrostu 
dochodów z tytułu udziału jst w podatkach dochodowych (123,9%) oraz jeszcze 
większego wzrostu dochodów pozostałych (130,8%). 

3. W dochodach ogółem ponownie zwiększył się udział dochodów własnych – z 63,1%  
w roku 2006 do poziomu 66,1%. Zmniejszył się natomiast udział dotacji celowych – do 
11,3% (z 12,6% w 2006 r.) i subwencji ogólnej – do 22,6% (z 24,3% w 2006 r.).  
W roku 2007 dochody własne po raz pierwszy stanowiły główne źródło dochodów we 
wszystkich 64 miastach, z czego w 50 jednostkach udział dochodów własnych 
przekroczył 50% ogółu dochodów. 

4. W roku 2007 średnie dochody miast na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wyniosły 3 360 zł (o 436 zł więcej niż rok wcześniej). Analogicznie jak  
w dwóch poprzednich latach wzrost odnotowano w 62 powiatach grodzkich. Skala 
wzrostu nie była równomierna i jeszcze bardziej pogłębiła istniejące zróżnicowanie 
poszczególnych miast. Różnica skrajnych wartości dochodów ogółem per capita jest 
blisko trzykrotna (od 2 194 zł do 6 461 zł).  

5. Uzyskany w 2007 r. dynamiczny wzrost dochodów miasta na prawach powiatu 
wykorzystały na zwiększenie wydatków, głównie o charakterze inwestycyjnym. Przy 
wzroście o 10,9% ogólnej kwoty wydatków, wydatki inwestycyjne miast zwiększyły się 
o 23,1%. Spośród wszystkich jst powiaty grodzkie najdynamiczniej i w najszerszym 
zakresie realizują przebudowę swojej infrastruktury. Wzrost dochodów w niewielkim 
stopniu skonsumowany został przez wzrost wydatków bieżących (o 7,5%), w tym przez 
wzrost wynagrodzeń i pochodnych (o 7,1%). 

6. Od 2004 r. wzmacnia się korzystna tendencja zmian w strukturze wydatków miast na 
prawach powiatu. Wydatki majątkowe w 2007 r. uzyskały poziom 23,4% 
zrealizowanych wydatków ogółem (w 2004 r. – 14,4%), a wydatki bieżące osiągnęły 
dotąd nienotowany niski poziom 76,6%. Miasta na prawach powiatu stały się 
jednostkami o mocnej pozycji ekonomicznej, które w 2007 r. średnio 22,2% wydatków 
przeznaczyły na inwestycje (w 2004 r. – 13,6%). Udział wydatków inwestycyjnych tej 
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grupy jednostek w łącznej kwocie samorządowych wydatków na inwestycje zwiększył 
się z 23,8% w 2004 r. do 31,1% w roku 2007. 

7. Struktura działowa wydatków budżetowych miast na prawach powiatu nie uległa 
istotnym zmianom. Największą część środków w 2007 r. przeznaczono, tak jak  
w latach poprzednich, na realizację zadań oświatowych – 30,1%. Coraz większą część 
wydatków miasta przeznaczają na zadania w dziale Transport i łączność (19,4%) oraz 
na zadania z zakresu pomocy społecznej (13,8%). Wśród wydatków inwestycyjnych 
nadal dominowały i zwiększyły się wydatki na rozbudowę infrastruktury w transporcie 
(47,1%) oraz na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 
(18,0%).  

8. W 2007 r. ponownie wzrosła wielkość środków bezzwrotnych pozyskanych przez miasta 
na prawach powiatu ze źródeł zagranicznych – do poziomu 5,4% zrealizowanych 
dochodów ogółem (z 4,0% w roku 2006). Z ogólnej kwoty środków zagranicznych 
wynoszącej 1 995 171 tys. zł sfinansowano 22,1% inwestycji realizowanych przez 
powiaty grodzkie, co stanowiło 5,2% ich wydatków ogółem (w 2006 r. – 6,0%). 

9. Pozytywne zmiany w miastach na prawach powiatu potwierdza również wzrost  
o 11,4% wydatków budżetowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a uzyskany 
średni poziom wyniósł 3 331 zł. Spośród 64 miast wydatki per capita wzrosły w 51 
jednostkach. Skalę zróżnicowania miast na prawach powiatu podkreślają skrajne 
wartości wydatków ogółem per capita (od 2 045 zł do 5 278 zł) oraz 
pięćdziesięciokrotna różnica poziomu wydatków inwestycyjnych liczonych na jednego 
mieszkańca (od 38 zł do 1 930 zł, przy średniej 780 zł). 

10. Wynik budżetów miast na prawach powiatu ustalony jako saldo nadwyżek i deficytów 
poszczególnych jednostek stanowiła w 2007 r. nadwyżka w wysokości 322 448 tys. zł, 
która w relacji do dochodów wyniosła 0,9%. Łączny deficyt był o połowę niższy od 
zrealizowanego w roku poprzednim. W porównaniu do roku 2006 wzrosła znacznie (do 
poziomu blisko 60%) liczba miast, które zakończyły rok nadwyżką budżetową. 
Różnicowanie sytuacji finansowej tej grupy jednostek potwierdza poziom uzyskanych 
wyników, które mieszczą się w przedziale od nadwyżki stanowiącej 21,8% do deficytu 
stanowiącego 14,7% uzyskanych dochodów. 

11. Zrealizowane przez miasta na prawach powiatu przychody zamknęły się w 2007 r. kwotą  
4 846 110 tys. zł, przy dynamice w stosunku do roku poprzedniego na poziomie 106,1%. 
Najbardziej wzrosły przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (o 29,2%) oraz z innych 
źródeł (o 27,2%). Zmniejszyła się natomiast mająca największy udział w strukturze 
przychodów wielkość środków pozyskiwanych z tytułu zaciąganych przez miasta kredytów  
i pożyczek (o 5,7%). Wśród rozchodów zdecydowanie dominują kwoty przekazywane na 
spłatę kredytów i pożyczek (81,2%). Ogółem rozchody wyraźnie wzrosły – o 30,9%, do 
kwoty 2 433 940 tys. zł.  

12. Nadal słabnie tempo zadłużania się miast na prawach powiatu. Mimo wzrostu kwoty 
zobowiązań o 2,7% relacja zadłużenia do dochodów obniżyła się o 2,8 punktu 
procentowego i osiągnęła poziom 24,2%. W 45 miastach wskaźnik zadłużenia obniżył się  
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w porównaniu do roku poprzedniego, a tylko w 5 powiatach grodzkich zobowiązania 
przekroczyły 40% poziomu dochodów. Żaden powiat grodzki nie przekroczył ustawowych 
60% zadłużenia. W 2007 r. umocniła się pozycja głównego źródła zasilania zewnętrznego 
miast na prawach powiatu – kredyty i pożyczki stanowiły 78,1% zobowiązań ogółem,  
a zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych stanowiły 21,4% zobowiązań, 
natomiast zobowiązania wymagalne tak jak w roku poprzednim 0,5%. Zaliczane do długu 
publicznego zobowiązania mają przede wszystkim charakter krajowy, a głównymi 
wierzycielami powiatów grodzkich są banki komercyjne (70,6% zobowiązań ogółem). 
Wyraźnie wzrasta udział zobowiązań zaciągniętych przez miasta na prawach powiatu 
wobec wierzycieli zagranicznych – w 2007 r. wyniósł 13,9%. 



Rysunek 2.4.1. Rozkład dochodów i wydatków miast na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. (w zł)
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Rysunek 2.4.2.  Dochody miast na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. 
 (według wartości dochodów własnych malejąco w zł)  
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Rysunek 2.4.3.  Wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. 
(według wartości wydatków majątkowych malejąco w zł) 
 

0  1 000  2 000  3 000  4 000  5 000  6 000  

Konin
Sopot

Rybnik
Opole
Żory

Jelenia Góra
Wrocław

Ruda Śląska
Świnoujście

Płock
Gdynia
Poznań

Toruń
Grudziądz

Gliwice
Kraków
Gdańsk
Krosno

Rzeszów
Słupsk
Łódź

Kalisz
Zamość

Biała Podlaska
Zielona Góra

Katowice
Jaworzno

Leszno
Tychy

Częstochowa
Lublin

Bydgoszcz
Sosnowiec

Bielsko-Biała
Elbląg

Szczecin
Olsztyn

Koszalin
Białystok

Radom
Gorzów Wielkopolski
Piotrków Trybunalski

Łomża
Zabrze

Skierniewice
Przemyśl
Suwałki
Legnica
Siedlce

Mysłowice
Tarnobrzeg

Kielce
Nowy Sącz

Świętochłowice
Jastrzębie-Zdrój

Włocławek
Chorzów

Bytom
Dąbrowa Górnicza

Tarnów
Ostrołęka

Siemianowice
Chełm

Piekary Śląskie

Wydatki majątkowe  Wydatki bieżące
 



226

Tabela 2.4.1.  Dochody, wydatki, wynik budżetów miast na prawach powiatu w 2007 r. (w tys. zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 POLSKA 36 272 270  37 101 583  102,3  38 881 612  36 779 135  94,6  -2 609 342  322 448  4,4  4,4  

2 Dolnośląskie 3 202 157  3 295 840  102,9  3 379 673  3 275 220  96,9  -177 516  20 620  1,0  2,7  
3 Jelenia Góra 303 351  307 061  101,2  375 330  315 431  84,0  -71 979  -8 370  2,7  
4 Legnica 310 938  321 580  103,4  317 209  313 911  99,0  -6 271  7 669  2,4  
5 Wrocław 2 587 868  2 667 199  103,1  2 687 134  2 645 878  98,5  -99 266  21 321  0,8  

6 Kujawsko-pomorskie 2 447 813  2 513 219  102,7  2 607 780  2 538 420  97,3  -159 967  -25 201  1,2  2,7  
7 Bydgoszcz 1 070 468  1 092 074  102,0  1 135 395  1 119 298  98,6  -64 927  -27 224  2,5  
8 Grudziądz 349 902  351 370  100,4  373 703  362 515  97,0  -23 802  -11 145  3,2  
9 Toruń 662 478  688 845  104,0  693 832  676 653  97,5  -31 354  12 192  1,8  

10 Włocławek 364 966  380 930  104,4  404 850  379 955  93,9  -39 884  976  0,3  

11 Lubelskie 1 552 320  1 575 037  101,5  1 751 443  1 642 292  93,8  -199 124  -67 256  4,1  5,3  
12 Biała Podlaska 163 723  160 805  98,2  186 742  179 511  96,1  -23 019  -18 706  11,6  
13 Chełm 177 163  179 256  101,2  179 798  171 902  95,6  -2 634  7 354  4,1  
14 Lublin 984 641  1 011 754  102,8  1 151 448  1 067 197  92,7  -166 807  -55 443  5,5  
15 Zamość 226 792  223 221  98,4  233 456  223 683  95,8  -6 664  -461  0,2  

16 Lubuskie 756 724  839 348  110,9  794 423  755 736  95,1  -37 699  83 612  10,0  
17 Gorzów Wielkopolski 383 196  409 573  106,9  391 499  364 754  93,2  -8 303  44 818  10,9  
18 Zielona Góra 373 528  429 775  115,1  402 924  390 981  97,0  -29 396  38 794  9,0  

19 Łódzkie 2 719 109  2 721 514  100,1  2 846 837  2 801 665  98,4  -127 728  -80 151  10,1  3,7  
20 Łódź 2 341 887  2 338 376  99,9  2 452 556  2 420 101  98,7  -110 669  -81 725  3,5  
21 Piotrków Trybunalski 240 878  242 684  100,7  262 786  255 288  97,1  -21 908  -12 604  5,2  
22 Skierniewice 136 344  140 454  103,0  131 496  126 276  96,0  4 848  14 178  10,1  

23 Małopolskie 3 390 643  3 452 722  101,8  3 712 570  3 649 615  98,3  -321 927  -196 893  1,5  6,5  
24 Kraków 2 755 066  2 809 318  102,0  3 046 729  3 009 373  98,8  -291 663  -200 055  7,1  
25 Nowy Sącz 286 609  290 430  101,3  303 523  292 437  96,3  -16 914  -2 006  0,7  
26 Tarnów 348 968  352 973  101,1  362 317  347 805  96,0  -13 349  5 168  1,5  

27 Mazowieckie 1 650 917  1 649 769  99,9  1 715 506  1 637 459  95,5  -64 589  12 310  1,7  0,7  
28 Ostrołęka 176 509  176 858  100,2  174 656  166 632  95,4  1 853  10 226  5,8  
29 Płock 572 125  581 684  101,7  596 245  578 612  97,0  -24 120  3 072  0,5  
30 Radom 669 575  662 053  98,9  705 152  666 858  94,6  -35 577  -4 805  0,7  
31 Siedlce 232 707  229 174  98,5  239 453  225 357  94,1  -6 746  3 817  1,7  

32 Opolskie 568 342  561 770  98,8  661 322  584 313  88,4  -92 980  -22 542  4,0  
33 Opole 568 342  561 770  98,8  661 322  584 313  88,4  -92 980  -22 542  4,0  

34 Podkarpackie 1 101 532  1 106 236  100,4  1 188 655  1 116 729  93,9  -87 122  -10 493  0,4  2,5  
35 Krosno 178 611  177 580  99,4  188 781  180 689  95,7  -10 169  -3 110  1,8  
36 Przemyśl 216 154  217 953  100,8  241 686  222 980  92,3  -25 531  -5 028  2,3  
37 Rzeszów 565 111  577 315  102,2  609 560  574 834  94,3  -44 449  2 481  0,4  
38 Tarnobrzeg 141 656  133 389  94,2  148 628  138 225  93,0  -6 972  -4 837  3,6  

39 Podlaskie 1 238 642  1 256 405  101,4  1 305 704  1 235 983  94,7  -67 062  20 422  1,6  
40 Białystok 829 537  848 508  102,3  897 044  843 130  94,0  -67 507  5 379  0,6  
41 Łomża 185 608  187 619  101,1  188 201  180 811  96,1  -2 593  6 808  3,6  
42 Suwałki 223 497  220 278  98,6  220 459  212 042  96,2  3 038  8 235  3,7  

43 Pomorskie 3 135 152  3 227 066  102,9  3 394 911  3 145 119  92,6  -259 759  81 948  3,9  9,1  
44 Gdańsk 1 594 887  1 653 460  103,7  1 739 152  1 642 071  94,4  -144 265  11 389  0,7  
45 Gdynia 974 870  978 806  100,4  1 030 477  923 709  89,6  -55 607  55 097  5,6  
46 Słupsk 345 645  340 602  98,5  379 750  371 676  97,9  -34 104  -31 075  9,1  
47 Sopot 219 749  254 199  115,7  245 532  207 663  84,6  -25 783  46 536  18,3  

48 Śląskie 8 234 035  8 442 264  102,5  8 838 442  8 193 436  92,7  -604 407  248 828  6,9  4,0  
49 Bielsko-Biała 529 142  544 677  102,9  556 617  533 432  95,8  -27 475  11 245  2,1  
50 Bytom 522 266  477 501  91,4  566 843  472 699  83,4  -44 577  4 802  1,0  
51 Chorzów 360 821  343 942  95,3  349 259  322 051  92,2  11 562  21 891  6,4  
52 Częstochowa 707 592  712 038  100,6  750 119  724 781  96,6  -42 527  -12 743  1,8  
53 Dąbrowa Górnicza 407 347  424 092  104,1  441 437  410 556  93,0  -34 090  13 535  3,2  
54 Gliwice 706 320  720 811  102,1  754 451  720 975  95,6  -48 131  -164  0,0  
55 Jastrzębie-Zdrój 241 200  249 219  103,3  255 447  242 898  95,1  -14 247  6 320  2,5  
56 Jaworzno 274 374  279 535  101,9  315 515  294 860  93,5  -41 142  -15 325  5,5  
57 Katowice 1 090 877  1 146 119  105,1  1 168 131  1 017 029  87,1  -77 254  129 090  11,3  
58 Mysłowice 243 984  301 116  123,4  241 281  235 604  97,6  2 703  65 512  21,8  
59 Piekary Śląskie 125 355  129 875  103,6  128 679  121 060  94,1  -3 324  8 815  6,8  
60 Ruda Śląska 488 349  510 416  104,5  557 214  519 459  93,2  -68 865  -9 042  1,8  
61 Rybnik 502 136  514 833  102,5  599 894  569 177  94,9  -97 758  -54 345  10,6  
62 Siemianowice Śląskie 183 387  192 045  104,7  200 142  188 707  94,3  -16 755  3 338  1,7  
63 Sosnowiec 615 045  607 990  98,9  638 017  577 320  90,5  -22 973  30 670  5,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

64 Świętochłowice 121 662  123 983  101,9  131 048  127 364  97,2  -9 386  -3 382  2,7  
65 Tychy 402 808  427 281  106,1  406 615  378 437  93,1  -3 806  48 844  11,4  
66 Zabrze 531 905  549 820  103,4  551 617  522 652  94,7  -19 711  27 167  4,9  
67 Żory 179 463  186 972  104,2  226 114  214 373  94,8  -46 651  -27 401  14,7  

68 Świętokrzyskie 613 515  646 435  105,4  627 096  604 887  96,5  -13 581  41 548  6,4  
69 Kielce 613 515  646 435  105,4  627 096  604 887  96,5  -13 581  41 548  6,4  

70 Warmińsko-mazurskie 1 004 617  994 972  99,0  983 838  949 218  96,5  20 778  45 755  4,6  
71 Elbląg 419 515  408 794  97,4  399 329  388 278  97,2  20 186  20 516  5,0  
72 Olsztyn 585 101  586 179  100,2  584 509  560 940  96,0  592  25 239  4,3  

73 Wielkopolskie 3 071 046  3 143 188  102,3  3 369 213  3 053 640  90,6  -298 167  89 549  5,9  4,6  
74 Kalisz 311 153  330 617  106,3  352 354  342 831  97,3  -41 201  -12 215  3,7  
75 Konin 355 218  357 992  100,8  392 993  385 376  98,1  -37 776  -27 384  7,6  
76 Leszno 209 446  216 384  103,3  223 576  218 408  97,7  -14 130  -2 024  0,9  
77 Poznań 2 195 230  2 238 196  102,0  2 400 290  2 107 024  87,8  -205 060  131 172  5,9  

78 Zachodniopomorskie 1 585 707  1 675 797  105,7  1 704 200  1 595 404  93,6  -118 493  80 393  4,8  
79 Koszalin 314 045  324 295  103,3  332 586  308 015  92,6  -18 542  16 280  5,0  
80 Szczecin 1 100 753  1 161 296  105,5  1 183 257  1 105 912  93,5  -82 504  55 384  4,8  
81 Świnoujście 170 910  190 205  111,3  188 357  181 477  96,3  -17 447  8 729  4,6  

nominalnie realnie1) nominalnie realnie1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 POLSKA 114,5  112,0  119,9  123,9  106,3  102,9  110,9  108,4  107,5  123,7  123,1  

2 Dolnośląskie 110,2  107,7  111,7  128,0  107,0  102,0  117,4  114,9  109,1  144,5  147,5  
3 Jelenia Góra 122,6  120,1  135,9  122,6  102,7  107,7  113,7  111,2  104,3  136,2  136,2  
4 Legnica 106,0  103,5  105,5  131,6  109,5  101,0  108,7  106,2  106,3  126,8  128,4  
5 Wrocław 109,4  106,9  110,4  128,1  107,3  100,8  119,0  116,5  110,1  146,9  150,6  

6 Kujawsko-pomorskie 117,4  114,9  123,3  123,3  106,0  115,0  109,6  107,1  106,2  122,8  123,1  
7 Bydgoszcz 115,4  112,9  120,2  124,9  105,5  110,4  108,7  106,2  106,4  118,6  116,6  
8 Grudziądz 126,8  124,3  139,4  118,9  107,3  132,9  119,0  116,5  108,5  158,9  176,4  
9 Toruń 120,2  117,7  128,4  122,9  106,5  109,5  109,5  107,0  105,9  117,9  116,8  

10 Włocławek 110,8  108,3  113,2  121,3  105,1  112,9  104,6  102,1  104,4  106,8  106,3  

11 Lubelskie 110,1  107,6  115,3  124,8  106,3  100,3  112,7  110,2  111,3  118,7  109,5  
12 Biała Podlaska 107,7  105,2  108,6  120,5  108,0  105,0  118,9  116,4  106,4  189,6  189,1  
13 Chełm 108,6  106,1  113,5  125,3  105,5  104,0  100,2  97,7  105,1  48,8  48,2  
14 Lublin 110,0  107,5  115,4  124,8  105,0  97,7  114,1  111,6  115,0  110,7  98,2  
15 Zamość 114,0  111,5  121,5  127,7  110,0  104,1  112,6  110,1  104,9  151,6  152,4  

16 Lubuskie 126,2  123,7  141,9  126,6  104,1  109,3  103,3  100,8  108,8  86,4  84,0  
17 Gorzów Wielkopolski 121,4  118,9  136,9  126,1  102,6  106,3  99,6  97,1  106,0  78,4  78,9  
18 Zielona Góra 131,1  128,6  146,5  127,0  105,7  113,5  107,1  104,6  111,7  93,8  88,8  

19 Łódzkie 110,8  108,3  113,0  123,9  108,7  103,1  110,9  108,4  105,9  130,8  108,5  
20 Łódź 110,8  108,3  113,0  124,0  108,8  102,2  112,7  110,2  105,6  142,0  115,6  
21 Piotrków Trybunalski 109,8  107,3  112,1  122,7  105,9  108,8  105,1  102,6  107,7  93,4  90,0  
22 Skierniewice 112,3  109,8  113,8  124,5  112,3  105,1  92,5  90,0  107,8  55,7  54,6  

23 Małopolskie 117,9  115,4  125,7  125,5  106,3  99,7  117,7  115,2  113,7  134,0  148,1  
24 Kraków 120,7  118,2  128,5  125,4  105,9  99,8  122,4  119,9  116,1  147,0  166,3  
25 Nowy Sącz 108,3  105,8  110,8  123,8  108,6  102,1  102,9  100,4  109,7  67,0  66,6  
26 Tarnów 106,0  103,5  109,0  128,1  106,5  97,3  97,1  94,6  102,0  69,0  63,2  

27 Mazowieckie 109,6  107,1  108,9  118,0  109,3  112,7  106,2  103,7  106,9  103,4  98,4  
28 Ostrołęka 102,0  99,5  96,4  123,4  111,3  101,4  97,0  94,5  105,1  57,9  55,8  
29 Płock 107,7  105,2  106,3  109,6  112,0  109,3  96,1  93,6  107,1  74,7  72,4  
30 Radom 113,5  111,0  115,3  125,0  108,2  118,5  117,4  114,9  107,3  203,8  180,4  
31 Siedlce 109,8  107,3  112,1  121,7  106,9  109,0  112,7  110,2  107,1  168,8  171,8  

32 Opolskie 119,0  116,5  122,0  122,5  108,1  120,6  111,8  109,3  109,8  115,7  114,3  
33 Opole 119,0  116,5  122,0  122,5  108,1  120,6  111,8  109,3  109,8  115,7  114,3  

34 Podkarpackie 108,7  106,2  109,5  122,9  108,0  107,6  107,2  104,7  108,1  103,8  103,0  
35 Krosno 101,7  99,2  96,6  120,4  106,0  109,6  98,5  96,0  105,5  80,1  81,0  
36 Przemyśl 113,9  111,4  126,6  125,9  108,4  102,2  113,8  111,3  111,9  127,5  119,2  
37 Rzeszów 111,5  109,0  113,3  123,0  108,9  109,8  110,0  107,5  108,4  115,2  115,2  
38 Tarnobrzeg 99,5  97,0  91,3  122,2  106,3  109,6  98,9  96,4  104,4  73,9  71,9  
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nominalnie realnie1) nominalnie realnie1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

39 Podlaskie 111,2  108,7  118,0  126,5  103,6  104,0  108,1  105,6  106,7  114,7  113,6  
40 Białystok 114,6  112,1  122,6  125,8  103,5  107,0  113,7  111,2  107,2  153,3  152,2  
41 Łomża 100,3  97,8  95,9  130,5  108,6  94,3  98,2  95,7  104,7  76,7  76,7  
42 Suwałki 108,7  106,2  118,6  126,7  99,2  103,9  97,3  94,8  106,6  62,9  61,2  

43 Pomorskie 116,5  114,0  120,4  125,0  107,7  104,8  119,5  117,0  106,0  180,7  184,4  
44 Gdańsk 114,1  111,6  116,9  123,8  105,8  106,4  115,7  113,2  105,8  161,5  161,2  
45 Gdynia 127,0  124,5  137,3  124,7  110,2  86,8  128,1  125,6  105,3  234,6  266,1  
46 Słupsk 103,8  101,3  110,0  130,6  108,9  81,8  110,4  107,9  107,4  122,5  115,3  
47 Sopot 113,9  111,4  98,8  130,3  110,8  221,0  134,1  131,6  107,6  243,2  219,6  

48 Śląskie 113,6  111,1  121,1  121,8  105,2  94,5  107,3  104,8  104,9  116,6  116,7  
49 Bielsko-Biała 107,6  105,1  111,3  121,8  102,9  98,2  108,0  105,5  105,1  121,2  121,3  
50 Bytom 109,2  106,7  110,9  120,2  107,4  106,3  103,2  100,7  94,3  299,5  304,3  
51 Chorzów 117,4  114,9  126,0  119,7  110,1  101,7  105,5  103,0  106,0  102,0  104,7  
52 Częstochowa 108,8  106,3  109,3  123,8  108,9  107,0  104,3  101,8  107,9  93,0  92,4  
53 Dąbrowa Górnicza 107,3  104,8  115,2  110,7  95,6  82,1  107,5  105,0  110,0  89,3  91,4  
54 Gliwice 120,3  117,8  129,3  126,1  104,8  97,7  114,6  112,1  103,1  162,0  169,4  
55 Jastrzębie-Zdrój 110,7  108,2  111,8  119,2  107,4  113,5  103,2  100,7  103,9  99,4  101,5  
56 Jaworzno 115,0  112,5  120,6  126,2  108,9  97,1  114,3  111,8  113,1  118,5  128,8  
57 Katowice 107,1  104,6  121,7  122,5  93,1  62,4  94,8  92,3  104,4  71,6  68,7  
58 Mysłowice 160,4  157,9  193,0  122,2  108,6  92,3  110,6  108,1  114,4  89,9  69,6  
59 Piekary Śląskie 101,6  99,1  98,1  123,0  108,4  106,1  87,7  85,2  98,5  28,1  10,9  
60 Ruda Śląska 112,1  109,6  124,5  122,3  134,1  63,9  104,9  102,4  102,7  109,4  112,2  
61 Rybnik 112,8  110,3  114,1  121,2  100,8  132,7  122,0  119,5  109,9  145,1  145,1  
62 Siemianowice Śląskie 111,0  108,5  111,8  120,6  105,5  115,1  104,1  101,6  104,1  104,6  104,6  
63 Sosnowiec 119,6  117,1  127,0  119,1  105,7  104,4  110,8  108,3  106,0  129,1  131,7  
64 Świętochłowice 98,9  96,4  95,1  119,0  107,4  98,3  103,0  100,5  93,0  263,0  261,6  
65 Tychy 122,2  119,7  128,8  119,7  104,4  122,4  114,2  111,7  104,7  166,6  170,7  
66 Zabrze 114,4  111,9  118,3  129,0  106,4  116,8  107,2  104,7  103,8  125,6  128,3  
67 Żory 130,5  128,0  157,5  127,9  91,6  105,6  140,6  138,1  109,2  220,8  218,2  

68 Świętokrzyskie 111,4  108,9  112,3  124,7  108,8  112,6  94,7  92,2  110,3  47,9  56,5  
69 Kielce 111,4  108,9  112,3  124,7  108,8  112,6  94,7  92,2  110,3  47,9  56,5  

70 Warmińsko-mazurskie 113,2  110,7  118,8  123,3  105,5  105,0  102,2  99,7  109,7  78,2  77,2  
71 Elbląg 110,6  108,1  113,1  120,8  104,9  111,4  92,4  89,9  108,2  57,5  57,6  
72 Olsztyn 115,1  112,6  122,7  124,7  105,9  99,6  110,3  107,8  110,8  108,0  105,2  

73 Wielkopolskie 124,7  122,2  134,4  122,0  106,5  105,9  113,3  110,8  110,2  121,5  121,8  
74 Kalisz 112,7  110,2  118,0  122,6  105,3  108,8  114,2  111,7  107,6  140,5  138,8  
75 Konin 126,3  123,8  137,8  116,5  106,4  114,7  123,8  121,3  109,7  151,9  152,1  
76 Leszno 108,9  106,4  117,0  122,7  105,1  93,7  105,3  102,8  107,2  98,1  95,0  
77 Poznań 128,2  125,7  137,4  122,4  107,1  105,8  112,3  109,8  111,2  115,3  115,8  

78 Zachodniopomorskie 112,4  109,9  118,4  128,3  104,1  97,7  110,3  107,8  102,3  153,6  155,2  
79 Koszalin 116,0  113,5  124,7  140,2  107,6  95,6  104,7  102,2  106,2  99,0  109,9  
80 Szczecin 110,8  108,3  115,9  125,4  103,2  98,1  111,2  108,7  100,6  181,3  176,8  
81 Świnoujście 116,1  113,6  124,6  127,4  102,9  99,9  115,0  112,5  106,9  144,6  150,8  

1)  Wskaźnik inflacji - 2,5%.
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Tabela 2.4.3.  Struktura dochodów i wydatków budżetów miast na prawach powiatu w latach 2006 i 2007 (w procentach)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 POLSKA 63,1  66,1  12,6  11,3  24,3  22,6  21,0  23,4  20,0  22,2  79,0  76,6  34,4  33,2  

2 Dolnośląskie 75,9  77,0  7,6  7,1  16,4  16,0  23,4  28,8  22,0  27,6  76,6  71,2  30,1  28,3  
3 Jelenia Góra 57,9  64,1  14,6  12,8  27,5  23,0  29,4  35,3  29,4  35,2  70,6  64,7  31,0  28,5  
4 Legnica 57,8  57,5  14,4  13,7  27,8  28,8  11,8  13,8  11,5  13,6  88,2  86,2  42,7  41,5  
5 Wrocław 80,1  80,8  6,1  5,6  13,9  13,6  24,1  29,8  22,4  28,4  75,9  70,2  28,3  26,7  

6 Kujawsko-pomorskie 58,3  61,2  14,6  14,3  27,1  24,4  20,5  22,9  19,7  22,2  79,5  77,1  35,8  34,3  
7 Bydgoszcz 63,0  65,6  12,5  12,0  24,5  22,4  18,7  20,4  17,9  19,1  81,3  79,6  36,0  35,1  
8 Grudziądz 43,3  47,6  21,7  22,8  35,0  29,6  20,8  27,7  18,2  27,0  79,2  72,3  35,3  31,3  
9 Toruń 60,9  65,1  12,8  11,7  26,2  23,2  29,3  31,6  29,3  31,3  70,7  68,4  32,2  30,6  

10 Włocławek 53,0  54,2  17,8  18,1  29,2  27,7  10,0  10,2  9,9  10,1  90,0  89,8  41,3  41,6  

11 Lubelskie 53,2  55,7  15,8  14,4  30,9  29,9  18,8  19,8  18,6  18,1  81,2  80,2  43,6  41,5  
12 Biała Podlaska 44,5  44,8  17,6  17,2  37,9  38,0  15,0  24,0  15,0  23,9  85,0  76,0  46,0  41,5  
13 Chełm 42,6  44,5  18,3  17,6  39,1  37,9  8,7  4,3  8,6  4,1  91,3  95,7  47,7  51,0  
14 Lublin 58,5  61,4  14,8  13,2  26,6  25,4  21,7  21,0  21,6  18,6  78,3  79,0  42,3  39,8  
15 Zamość 44,0  46,9  17,0  15,5  39,0  37,6  16,5  22,2  16,3  22,0  83,5  77,8  44,7  42,0  

16 Lubuskie 56,4  63,4  14,3  12,4  29,3  24,2  24,3  20,3  23,7  19,3  75,7  79,7  33,1  34,3  
17 Gorzów Wielkopolski 53,1  59,9  16,5  14,5  30,4  25,7  23,3  18,3  23,0  18,2  76,7  81,7  34,0  35,6  
18 Zielona Góra 59,8  66,8  12,1  10,4  28,2  22,7  25,3  22,1  24,4  20,2  74,7  77,9  32,3  33,1  

19 Łódzkie 66,3  67,6  13,3  12,4  20,4  20,0  20,0  23,6  19,8  19,3  80,0  76,4  33,0  31,8  
20 Łódź 68,1  69,4  13,1  12,1  18,8  18,5  19,6  24,6  19,3  19,8  80,4  75,4  31,8  30,1  
21 Piotrków Trybunalski 54,5  55,7  16,4  16,2  29,1  28,1  18,4  16,4  18,1  15,5  81,6  83,6  40,1  40,8  
22 Skierniewice 57,3  58,1  12,2  11,4  30,4  30,5  29,4  17,7  29,2  17,2  70,6  82,3  40,2  46,3  

23 Małopolskie 63,7  67,9  11,9  10,1  24,4  22,0  19,4  22,1  17,5  22,0  80,6  77,9  33,6  30,8  
24 Kraków 68,2  72,7  10,1  8,3  21,7  19,0  20,4  24,6  18,1  24,6  79,6  75,4  30,8  27,1  
25 Nowy Sącz 45,3  46,4  19,8  18,6  34,9  35,0  15,9  10,4  15,9  10,3  84,1  89,6  42,3  44,0  
26 Tarnów 46,8  48,1  18,4  16,9  34,8  35,0  14,9  10,6  14,5  9,4  85,1  89,4  45,9  51,2  

27 Mazowieckie 56,8  56,5  14,8  15,2  28,4  28,3  20,1  19,6  19,0  17,6  79,9  80,4  39,0  39,3  
28 Ostrołęka 51,4  48,6  17,0  16,9  31,6  34,4  17,1  10,2  16,7  9,6  82,9  89,8  46,9  50,9  
29 Płock 72,0  71,1  9,0  9,1  19,0  19,8  33,7  26,2  31,3  23,6  66,3  73,8  28,8  32,1  
30 Radom 47,4  48,2  18,6  19,4  34,0  32,4  10,6  18,3  10,4  15,9  89,4  81,7  45,2  41,1  
31 Siedlce 48,2  49,2  17,4  17,3  34,4  33,5  9,0  13,4  8,8  13,4  91,0  86,6  45,5  43,4  

32 Opolskie 67,7  69,4  12,0  12,1  20,3  18,5  34,3  35,4  34,3  35,0  65,7  64,6  33,0  31,9  
33 Opole 67,7  69,4  12,0  12,1  20,3  18,5  34,3  35,4  34,3  35,0  65,7  64,6  33,0  31,9  

34 Podkarpackie 51,4  51,8  14,9  14,7  33,7  33,4  21,4  20,7  21,0  20,2  78,6  79,3  38,5  38,1  
35 Krosno 51,6  49,0  15,7  16,9  32,7  34,1  27,7  22,5  27,2  22,4  72,3  77,5  39,4  41,4  
36 Przemyśl 37,7  42,0  22,7  20,4  39,6  37,7  12,2  13,7  12,2  12,8  87,8  86,3  45,7  42,7  
37 Rzeszów 57,1  58,0  11,2  11,1  31,7  31,0  23,4  24,5  23,1  24,2  76,6  75,5  42,2  41,2  
38 Tarnobrzeg 49,1  45,1  16,9  18,6  34,0  36,3  18,2  13,6  17,9  13,0  81,8  86,4  13,3  14,0  

39 Podlaskie 52,3  55,5  14,6  13,6  33,1  30,8  16,9  17,9  16,7  17,5  83,1  82,1  34,0  34,1  
40 Białystok 55,6  59,5  13,1  12,3  31,3  28,3  14,1  19,0  13,8  18,5  85,9  81,0  39,1  37,3  
41 Łomża 47,8  45,7  15,7  14,8  36,4  39,5  23,1  18,0  23,1  18,0  76,9  82,0  10,5  11,6  
42 Suwałki 44,5  48,6  18,8  18,0  36,7  33,5  21,4  13,8  21,0  13,2  78,6  86,2  36,3  40,7  

43 Pomorskie 71,5  73,9  10,4  9,4  18,1  16,8  18,1  27,3  16,8  26,0  81,9  72,7  33,2  29,4  
44 Gdańsk 74,2  76,0  7,6  7,1  18,2  16,9  17,7  24,8  16,9  23,5  82,3  75,2  34,9  31,8  
45 Gdynia 71,5  77,3  10,9  7,4  17,6  15,2  17,6  32,3  15,2  31,5  82,4  67,7  31,8  26,1  
46 Słupsk 55,5  58,8  20,9  16,5  23,6  24,7  19,9  22,0  19,1  19,9  80,1  78,0  31,8  31,2  
47 Sopot 77,1  66,8  11,2  21,8  11,7  11,4  19,5  35,4  19,4  31,8  80,5  64,6  27,7  21,9  

48 Śląskie 61,9  66,0  13,4  11,1  24,7  22,9  20,3  22,1  19,6  21,3  79,7  77,9  34,5  34,4  
49 Bielsko-Biała 63,2  65,3  11,7  10,6  25,1  24,0  17,6  19,7  17,5  19,7  82,4  80,3  37,8  36,7  
50 Bytom 56,0  56,9  16,2  15,8  27,8  27,3  4,4  12,7  4,2  12,5  95,6  87,3  43,7  44,7  
51 Chorzów 54,4  58,5  17,0  14,8  28,5  26,8  11,8  11,4  11,5  11,4  88,2  88,6  36,7  36,9  
52 Częstochowa 57,7  57,9  13,5  13,3  28,7  28,8  24,1  21,5  23,9  21,2  75,9  78,5  39,2  40,0  
53 Dąbrowa Górnicza 67,1  72,1  11,0  8,4  21,9  19,5  12,1  10,1  11,8  10,1  87,9  89,9  40,5  39,0  
54 Gliwice 66,2  71,2  10,8  8,7  23,1  20,1  19,5  27,6  17,2  25,4  80,5  72,4  29,4  27,4  
55 Jastrzębie-Zdrój 61,2  61,8  10,3  10,6  28,5  27,6  14,0  13,5  13,3  13,1  86,0  86,5  40,2  42,4  
56 Jaworzno 63,1  66,2  11,4  9,6  25,5  24,1  21,9  22,7  18,2  20,5  78,1  77,3  39,9  37,9  
57 Katowice 64,3  73,0  14,2  8,3  21,5  18,7  29,1  22,0  28,3  20,5  70,9  78,0  31,0  34,2  
58 Mysłowice 64,1  77,1  14,2  8,1  21,8  14,7  15,4  12,5  14,6  9,2  84,6  87,5  38,9  38,9  
59 Piekary Śląskie 62,0  59,9  15,2  15,9  22,7  24,2  15,4  4,9  14,8  1,8  84,6  95,1  40,9  49,7  
60 Ruda Śląska 54,4  60,4  23,9  13,6  21,7  26,0  32,6  34,1  31,6  33,8  67,4  65,9  32,2  32,9  
61 Rybnik 69,7  70,5  8,6  10,1  21,7  19,4  34,4  40,9  34,4  40,9  65,6  59,1  10,8  9,5  
62 Siemianowice Śląskie 64,5  65,0  14,9  15,4  20,6  19,6  6,9  6,9  6,9  6,9  93,1  93,1  37,2  37,6  
63 Sosnowiec 65,7  69,8  10,7  9,4  23,5  20,8  20,6  24,0  20,1  23,9  79,4  76,0  36,3  37,7  
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ciąg dalszy tabeli 2.4.3. ...

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

64 Świętochłowice 55,3  53,2  18,9  18,8  25,8  28,0  5,9  15,0  5,9  15,0  94,1  85,0  37,4  38,8  
65 Tychy 64,9  68,4  11,2  11,2  23,9  20,4  15,3  22,3  14,4  21,5  84,7  77,7  40,0  36,5  
66 Zabrze 55,5  57,4  13,3  13,6  31,2  29,0  15,4  18,0  14,4  17,2  84,6  82,0  32,5  33,0  
67 Żory 56,8  68,6  10,2  8,3  33,0  23,1  28,1  44,2  27,9  43,4  71,9  55,8  34,7  26,6  

68 Świętokrzyskie 55,7  56,2  16,9  17,1  27,3  26,7  25,0  12,6  20,4  12,2  75,0  87,4  36,6  42,0  
69 Kielce 55,7  56,2  16,9  17,1  27,3  26,7  25,0  12,6  20,4  12,2  75,0  87,4  36,6  42,0  

70 Warmińsko-mazurskie 58,5  61,4  14,2  13,2  27,3  25,4  23,9  18,3  23,7  17,9  76,1  81,7  35,2  37,4  
71 Elbląg 57,2  58,5  15,5  15,7  27,2  25,8  31,2  19,4  30,8  19,2  68,8  80,6  29,1  34,9  
72 Olsztyn 59,4  63,3  13,3  11,5  27,3  25,1  17,9  17,5  17,8  17,0  82,1  82,5  40,3  39,1  

73 Wielkopolskie 65,5  70,6  10,4  8,9  24,1  20,6  27,5  29,5  25,8  27,8  72,5  70,5  29,9  27,9  
74 Kalisz 54,2  56,7  14,9  14,4  31,0  28,9  20,1  24,8  19,9  24,2  79,9  75,2  40,9  37,6  
75 Konin 60,1  65,6  12,3  11,2  27,6  23,2  33,4  41,0  32,7  40,2  66,6  59,0  32,8  28,5  
76 Leszno 49,1  52,8  17,9  15,4  33,0  31,8  20,8  19,4  20,7  18,7  79,2  80,6  40,7  41,1  
77 Poznań 70,1  75,2  8,5  7,0  21,3  17,8  28,4  29,1  26,2  27,0  71,6  70,9  26,4  24,8  

78 Zachodniopomorskie 63,4  66,8  12,1  10,5  24,5  22,7  15,5  21,6  14,2  20,0  84,5  78,4  36,5  35,5  
79 Koszalin 58,8  63,2  13,7  11,3  27,5  25,5  20,6  19,4  18,3  19,2  79,4  80,6  35,2  36,0  
80 Szczecin 64,8  67,8  12,0  10,7  23,2  21,6  13,1  21,3  12,0  19,1  86,9  78,7  37,5  36,3  
81 Świnoujście 62,3  66,9  9,9  8,5  27,8  24,6  21,6  27,2  20,3  26,7  78,4  72,8  32,8  29,9  

Tabela 2.4.4.  Dochody budżetów miast na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 i 2007 (w zł)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 POLSKA 2 924  3 360  1 845  2 221  770  958  710  758  653  690  369  381  36  29  

2 Dolnośląskie 3 615  3 994  2 746  3 075  845  1 085  594  638  564  587  275  282  11  12  
3 Jelenia Góra 2 890  3 561  1 673  2 284  594  733  795  821  734  740  421  456  72  74  
4 Legnica 2 877  3 062  1 662  1 760  647  855  801  881  733  788  415  421  11  7  
5 Wrocław 3 837  4 207  3 072  3 400  912  1 171  533  573  512  533  232  235  3  4  

6 Kujawsko-pomorskie 2 705  3 193  1 577  1 955  679  841  732  780  669  704  396  458  26  70  
7 Bydgoszcz 2 593  3 013  1 633  1 977  710  893  635  675  600  634  325  361  11  36  
8 Grudziądz 2 791  3 550  1 208  1 690  479  572  976  1 051  771  806  607  809  82  259  
9 Toruń 2 763  3 332  1 684  2 168  738  909  725  774  682  720  354  389  26  39  

10 Włocławek 2 874  3 202  1 525  1 736  646  787  839  887  770  807  511  580  23  67  

11 Lubelskie 2 615  2 890  1 392  1 611  648  811  809  863  760  798  414  416  38  13  
12 Biała Podlaska 2 573  2 771  1 145  1 242  494  595  975  1 053  871  922  453  476  18  8  
13 Chełm 2 428  2 646  1 034  1 178  489  615  948  1 004  888  931  445  465  8  17  
14 Lublin 2 597  2 868  1 520  1 761  732  917  691  729  663  689  385  378  52  14  
15 Zamość 2 938  3 362  1 293  1 576  494  632  1 147  1 265  1 043  1 128  499  521  16  12  

16 Lubuskie 2 733  3 447  1 541  2 187  698  884  800  833  727  763  391  428  9  24  
17 Gorzów Wielkopolski 2 694  3 265  1 430  1 955  581  732  818  838  720  761  445  472  8  18  
18 Zielona Góra 2 774  3 641  1 658  2 434  822  1 045  781  827  736  766  335  380  11  30  

19 Łódzkie 2 753  3 078  1 825  2 081  743  930  561  615  530  573  367  382  6  6  
20 Łódź 2 761  3 090  1 879  2 145  758  949  520  572  494  534  361  373  5  5  
21 Piotrków Trybunalski 2 785  3 081  1 518  1 715  650  803  811  865  735  792  456  500  9  12  
22 Skierniewice 2 566  2 880  1 471  1 673  668  831  781  877  755  819  314  330  25  16  

23 Małopolskie 3 055  3 607  1 946  2 450  836  1 051  745  793  727  759  364  363  19  8  
24 Kraków 3 075  3 714  2 099  2 699  902  1 132  667  706  652  678  310  310  14  4  
25 Nowy Sącz 3 170  3 438  1 437  1 594  600  743  1 106  1 203  1 069  1 133  627  641  30  30  
26 Tarnów 2 844  3 029  1 331  1 458  580  746  990  1 059  962  1 014  523  511  44  13  

27 Mazowieckie 3 108  3 412  1 766  1 927  738  872  882  966  817  876  460  519  11  48  
28 Ostrołęka 3 227  3 266  1 659  1 588  612  750  1 018  1 125  961  997  549  553  10  5  
29 Płock 4 244  4 580  3 056  3 257  1 166  1 281  807  906  748  817  381  417  4  3  
30 Radom 2 577  2 939  1 223  1 416  546  686  875  952  794  851  479  571  15  90  
31 Siedlce 2 709  2 976  1 305  1 464  684  832  933  998  899  959  472  514  10  35  

32 Opolskie 3 687  4 415  2 496  3 064  890  1 097  750  816  697  747  441  535  152  227  
33 Opole 3 687  4 415  2 496  3 064  890  1 097  750  816  697  747  441  535  152  227  

34 Podkarpackie 3 107  3 339  1 598  1 730  615  748  1 046  1 117  943  993  463  492  19  25  
35 Krosno 3 661  3 729  1 889  1 827  618  745  1 197  1 271  1 150  1 222  575  631  66  54  
36 Przemyśl 2 869  3 255  1 083  1 366  453  568  1 136  1 227  982  1 032  650  662  31  19  
37 Rzeszów 3 173  3 464  1 810  2 008  716  861  1 006  1 072  934  971  357  383  5  24  
38 Tarnobrzeg 2 680  2 667  1 316  1 202  503  615  912  969  723  793  452  496  3  10  
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ciąg dalszy tabeli 2.4.4. ...

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

39 Podlaskie 2 640  2 940  1 382  1 632  595  753  874  907  784  817  385  401  21  17  
40 Białystok 2 508  2 878  1 394  1 712  641  807  784  813  735  759  329  353  16  18  
41 Łomża 2 942  2 964  1 407  1 356  492  645  1 072  1 170  924  993  463  439  37  8  
42 Suwałki 2 926  3 183  1 303  1 546  491  623  1 073  1 065  867  903  551  573  31  19  

43 Pomorskie 3 266  3 822  2 334  2 823  909  1 142  592  641  567  597  340  358  63  70  
44 Gdańsk 3 167  3 625  2 349  2 755  927  1 151  576  611  551  575  242  259  4  7  
45 Gdynia 3 052  3 897  2 184  3 013  925  1 159  536  594  529  563  332  290  66  19  
46 Słupsk 3 333  3 484  1 850  2 049  637  837  786  862  711  769  697  574  218  82  
47 Sopot 5 603  6 461  4 319  4 319  1 281  1 690  656  736  639  631  628  1 406  340  1 091  

48 Śląskie 2 733  3 123  1 691  2 060  742  909  676  715  590  627  366  348  65  24  
49 Bielsko-Biała 2 864  3 092  1 811  2 020  799  977  720  743  666  700  334  329  25  12  
50 Bytom 2 337  2 570  1 309  1 462  552  669  650  703  581  622  378  405  3  2  
51 Chorzów 2 561  3 024  1 394  1 768  644  775  731  809  642  715  436  446  8  15  
52 Częstochowa 2 658  2 917  1 534  1 690  635  793  764  839  721  785  360  388  13  5  
53 Dąbrowa Górnicza 3 047  3 280  2 046  2 365  828  920  667  640  572  598  334  275  79  3  
54 Gliwice 3 010  3 643  1 992  2 593  787  999  694  732  598  626  324  318  26  8  
55 Jastrzębie-Zdrój 2 365  2 643  1 447  1 633  696  836  674  730  642  702  244  280  3  16  
56 Jaworzno 2 531  2 923  1 598  1 936  697  883  644  705  619  665  289  282  22  0  
57 Katowice 3 385  3 656  2 176  2 670  1 084  1 339  728  683  585  623  482  303  231  46  
58 Mysłowice 2 504  4 015  1 604  3 096  776  949  545  591  505  536  354  327  45  1  
59 Piekary Śląskie 2 148  2 194  1 333  1 313  619  765  488  532  451  479  327  348  12  4  
60 Ruda Śląska 3 119  3 522  1 697  2 128  668  823  678  915  546  565  744  479  434  141  
61 Rybnik 3 227  3 645  2 248  2 568  704  854  702  708  646  660  277  368  21  89  
62 Siemianowice Śląskie 2 388  2 667  1 541  1 734  645  783  491  522  435  458  355  412  0  7  
63 Sosnowiec 2 258  2 723  1 484  1 901  750  901  531  566  506  532  243  255  7  6  
64 Świętochłowice 2 273  2 265  1 257  1 205  585  702  586  634  464  486  430  426  32  15  
65 Tychy 2 672  3 278  1 735  2 242  879  1 055  638  669  587  614  298  366  25  35  
66 Zabrze 2 521  2 899  1 399  1 663  580  752  787  842  581  616  335  394  2  6  
67 Żory 2 288  3 002  1 300  2 059  589  757  754  695  565  597  234  248  7  0  

68 Świętokrzyskie 2 794  3 126  1 557  1 756  727  910  764  835  738  793  472  534  28  33  
69 Kielce 2 794  3 126  1 557  1 756  727  910  764  835  738  793  472  534  28  33  

70 Warmińsko-mazurskie 2 913  3 295  1 703  2 022  762  939  795  838  738  777  415  435  41  30  
71 Elbląg 2 909  3 222  1 664  1 885  651  788  792  832  715  750  452  505  35  37  
72 Olsztyn 2 916  3 348  1 732  2 121  843  1 048  797  842  754  797  388  385  46  24  

73 Wielkopolskie 3 075  3 849  2 014  2 717  992  1 215  740  792  692  727  321  341  26  23  
74 Kalisz 2 702  3 052  1 463  1 732  663  815  836  883  751  809  402  438  12  22  
75 Konin 3 516  4 464  2 113  2 927  723  847  970  1 038  900  951  433  499  8  24  
76 Leszno 3 101  3 382  1 524  1 786  736  905  1 023  1 077  930  965  554  519  174  102  
77 Poznań 3 081  3 968  2 161  2 982  1 122  1 379  657  707  624  652  263  279  15  14  

78 Zachodniopomorskie 2 666  3 009  1 690  2 010  716  922  653  683  577  612  323  317  22  7  
79 Koszalin 2 594  3 018  1 525  1 907  704  990  713  769  663  704  356  341  29  9  
80 Szczecin 2 551  2 842  1 653  1 926  734  926  591  613  553  585  307  303  21  6  
81 Świnoujście 4 004  4 661  2 495  3 117  558  712  1 114  1 149  594  641  395  395  18  7  
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Tabela 2.4.5.  Wydatki budżetów miast na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 i 2007 (w zł)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 POLSKA 2 991  3 331  628  780  598  739  2 363  2 551  1 028  1 105  318  354  

2 Dolnośląskie 3 373  3 969  788  1 142  741  1 095  2 584  2 827  1 015  1 122  295  333  
3 Jelenia Góra 3 202  3 658  943  1 291  941  1 288  2 260  2 368  994  1 044  401  430  
4 Legnica 2 738  2 989  324  412  315  406  2 415  2 577  1 170  1 241  282  301  
5 Wrocław 3 501  4 174  844  1 243  784  1 183  2 657  2 931  992  1 113  283  325  

6 Kujawsko-pomorskie 2 926  3 225  599  739  577  715  2 327  2 486  1 046  1 107  220  246  
7 Bydgoszcz 2 821  3 089  528  631  504  591  2 293  2 458  1 016  1 084  186  206  
8 Grudziądz 3 068  3 662  637  1 016  559  990  2 431  2 646  1 084  1 146  225  248  
9 Toruń 2 981  3 273  875  1 035  875  1 025  2 106  2 238  961  1 003  293  323  

10 Włocławek 3 036  3 194  304  327  302  323  2 731  2 867  1 254  1 328  192  232  

11 Lubelskie 2 664  3 014  500  596  496  545  2 164  2 418  1 162  1 249  193  255  
12 Biała Podlaska 2 602  3 093  391  741  391  739  2 211  2 352  1 196  1 284  237  274  
13 Chełm 2 524  2 538  221  108  216  104  2 303  2 429  1 203  1 294  182  197  
14 Lublin 2 641  3 025  573  636  569  561  2 069  2 389  1 117  1 203  174  252  
15 Zamość 2 982  3 369  493  749  485  742  2 489  2 619  1 334  1 416  264  314  

16 Lubuskie 3 004  3 104  729  630  712  598  2 275  2 474  996  1 065  436  512  
17 Gorzów Wielkopolski 2 926  2 908  682  533  672  529  2 244  2 375  994  1 035  408  481  
18 Zielona Góra 3 087  3 312  780  733  754  670  2 307  2 580  997  1 097  466  545  

19 Łódzkie 2 832  3 169  566  747  559  612  2 266  2 422  935  1 007  209  226  
20 Łódź 2 810  3 198  550  788  543  634  2 260  2 410  892  962  215  232  
21 Piotrków Trybunalski 3 061  3 241  564  530  554  503  2 497  2 710  1 227  1 322  179  197  
22 Skierniewice 2 800  2 589  824  459  818  446  1 976  2 130  1 126  1 199  159  174  

23 Małopolskie 3 236  3 812  628  842  565  838  2 608  2 970  1 087  1 174  373  404  
24 Kraków 3 249  3 979  664  977  587  977  2 585  3 002  1 001  1 080  415  448  
25 Nowy Sącz 3 361  3 462  535  359  535  357  2 826  3 103  1 423  1 522  205  235  
26 Tarnów 3 059  2 985  457  317  443  282  2 603  2 668  1 404  1 529  224  241  

27 Mazowieckie 3 182  3 387  640  664  606  598  2 541  2 723  1 241  1 329  320  337  
28 Ostrołęka 3 196  3 077  548  315  535  296  2 648  2 762  1 500  1 567  202  220  
29 Płock 4 728  4 555  1 595  1 193  1 479  1 074  3 133  3 362  1 359  1 462  510  586  
30 Radom 2 508  2 960  265  542  260  472  2 243  2 418  1 135  1 217  233  205  
31 Siedlce 2 596  2 926  233  393  229  393  2 364  2 533  1 180  1 271  348  395  

32 Opolskie 4 081  4 592  1 398  1 628  1 398  1 608  2 683  2 964  1 345  1 467  243  279  
33 Opole 4 081  4 592  1 398  1 628  1 398  1 608  2 683  2 964  1 345  1 467  243  279  

34 Podkarpackie 3 181  3 371  679  697  669  682  2 501  2 674  1 225  1 286  373  411  
35 Krosno 3 848  3 794  1 066  855  1 045  848  2 782  2 939  1 516  1 572  240  263  
36 Przemyśl 2 938  3 330  359  456  359  426  2 579  2 874  1 343  1 422  279  342  
37 Rzeszów 3 204  3 449  750  845  739  833  2 454  2 604  1 353  1 419  196  230  
38 Tarnobrzeg 2 794  2 763  509  376  500  359  2 285  2 387  372  388  1 205  1 247  

39 Podlaskie 2 671  2 892  452  519  446  507  2 220  2 373  908  987  417  466  
40 Białystok 2 511  2 860  354  543  347  529  2 158  2 317  982  1 067  267  312  
41 Łomża 2 895  2 857  668  515  668  515  2 227  2 342  305  332  1 279  1 357  
42 Suwałki 3 149  3 064  672  423  661  405  2 477  2 641  1 144  1 246  263  305  

43 Pomorskie 3 102  3 725  561  1 019  522  968  2 541  2 706  1 031  1 096  283  335  
44 Gdańsk 3 101  3 600  550  891  523  847  2 551  2 709  1 083  1 145  234  285  
45 Gdynia 2 856  3 677  503  1 186  433  1 159  2 353  2 491  907  961  298  346  
46 Słupsk 3 420  3 802  680  838  652  757  2 741  2 964  1 089  1 186  323  378  
47 Sopot 3 889  5 278  759  1 869  755  1 678  3 130  3 410  1 076  1 157  656  742  

48 Śląskie 2 809  3 031  571  670  550  646  2 238  2 361  970  1 043  341  366  
49 Bielsko-Biała 2 797  3 028  492  597  490  596  2 305  2 430  1 058  1 113  446  485  
50 Bytom 2 446  2 544  107  322  104  318  2 340  2 222  1 068  1 138  128  150  
51 Chorzów 2 666  2 831  314  323  306  322  2 352  2 509  978  1 044  391  463  
52 Częstochowa 2 823  2 969  681  638  676  630  2 142  2 330  1 108  1 188  216  266  
53 Dąbrowa Górnicza 2 943  3 176  357  320  349  320  2 586  2 856  1 192  1 238  372  341  
54 Gliwice 3 159  3 644  617  1 007  542  924  2 542  2 637  927  997  291  330  
55 Jastrzębie-Zdrój 2 473  2 576  346  347  328  336  2 127  2 229  995  1 092  181  193  
56 Jaworzno 2 687  3 084  587  699  488  632  2 100  2 385  1 072  1 168  222  250  
57 Katowice 3 394  3 245  988  714  961  665  2 405  2 531  1 053  1 109  433  518  
58 Mysłowice 2 841  3 141  437  393  415  289  2 404  2 749  1 104  1 221  275  347  
59 Piekary Śląskie 2 321  2 045  357  101  343  38  1 963  1 944  948  1 016  152  170  
60 Ruda Śląska 3 394  3 585  1 108  1 221  1 074  1 213  2 287  2 364  1 092  1 180  225  239  
61 Rybnik 3 300  4 029  1 134  1 647  1 134  1 647  2 166  2 382  355  382  1 076  1 197  
62 Siemianowice Śląskie 2 502  2 621  173  182  173  182  2 329  2 439  931  985  189  199  
63 Sosnowiec 2 314  2 586  477  621  464  617  1 837  1 964  840  974  324  233  
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ciąg dalszy tabeli 2.4.5. ...

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

64 Świętochłowice 2 242  2 327  132  350  132  348  2 110  1 977  838  903  427  188  
65 Tychy 2 533  2 903  387  647  365  625  2 146  2 256  1 013  1 061  363  371  
66 Zabrze 2 558  2 756  393  497  368  474  2 165  2 259  832  909  285  317  
67 Żory 2 435  3 442  685  1 520  680  1 492  1 750  1 922  846  915  301  328  

68 Świętokrzyskie 3 074  2 925  767  370  628  356  2 307  2 556  1 126  1 229  298  348  
69 Kielce 3 074  2 925  767  370  628  356  2 307  2 556  1 126  1 229  298  348  

70 Warmińsko-mazurskie 3 079  3 143  737  576  729  563  2 342  2 568  1 084  1 176  339  385  
71 Elbląg 3 308  3 060  1 033  595  1 020  588  2 276  2 465  962  1 069  406  426  
72 Olsztyn 2 912  3 204  521  562  519  544  2 391  2 642  1 173  1 254  290  355  

73 Wielkopolskie 3 287  3 740  903  1 102  849  1 039  2 384  2 638  982  1 043  406  471  
74 Kalisz 2 764  3 165  556  784  550  765  2 208  2 381  1 130  1 191  192  238  
75 Konin 3 862  4 805  1 290  1 971  1 262  1 930  2 572  2 835  1 265  1 369  405  462  
76 Leszno 3 238  3 414  675  663  672  639  2 563  2 751  1 319  1 402  253  286  
77 Poznań 3 310  3 736  940  1 089  868  1 010  2 370  2 647  875  927  465  537  

78 Zachodniopomorskie 2 586  2 865  401  619  367  572  2 185  2 246  943  1 018  355  385  
79 Koszalin 2 730  2 867  561  557  498  550  2 168  2 309  960  1 032  369  435  
80 Szczecin 2 422  2 707  316  576  291  517  2 105  2 130  907  983  350  366  
81 Świnoujście 3 857  4 447  834  1 209  784  1 186  3 023  3 239  1 264  1 329  367  447  

Tabela 2.4.6.  Relacje dochodów i wydatków miast na prawach powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca do średnich  
                  dochodów i wydatków miast w kraju w 2007 r. (w procentach)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1 POLSKA 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

2 Dolnośląskie 119  138  113  84  85  74  40  119  146  111  
3 Jelenia Góra 106  103  77  108  107  120  255  110  165  93  
4 Legnica 91  79  89  116  114  111  25  90  53  101  
5 Wrocław 125  153  122  76  77  62  13  125  159  115  

6 Kujawsko-pomorskie 95  88  88  103  102  120  240  97  95  97  
7 Bydgoszcz 90  89  93  89  92  95  124  93  81  96  
8 Grudziądz 106  76  60  139  117  213  893  110  130  104  
9 Toruń 99  98  95  102  104  102  135  98  133  88  

10 Włocławek 95  78  82  117  117  152  232  96  42  112  

11 Lubelskie 86  73  85  114  116  109  46  90  76  95  
12 Biała Podlaska 82  56  62  139  134  125  28  93  95  92  
13 Chełm 79  53  64  132  135  122  57  76  14  95  
14 Lublin 85  79  96  96  100  99  47  91  82  94  
15 Zamość 100  71  66  167  163  137  40  101  96  103  

16 Lubuskie 103  98  92  110  111  112  82  93  81  97  
17 Gorzów Wielkopolski 97  88  76  111  110  124  62  87  68  93  
18 Zielona Góra 108  110  109  109  111  100  102  99  94  101  

19 Łódzkie 92  94  97  81  83  100  21  95  96  95  
20 Łódź 92  97  99  75  77  98  17  96  101  94  
21 Piotrków Trybunalski 92  77  84  114  115  131  43  97  68  106  
22 Skierniewice 86  75  87  116  119  87  56  78  59  83  

23 Małopolskie 107  110  110  105  110  95  27  114  108  116  
24 Kraków 111  121  118  93  98  81  15  119  125  118  
25 Nowy Sącz 102  72  78  159  164  168  104  104  46  122  
26 Tarnów 90  66  78  140  147  134  45  90  41  105  

27 Mazowieckie 102  87  91  127  127  136  167  102  85  107  
28 Ostrołęka 97  71  78  148  145  145  16  92  40  108  
29 Płock 136  147  134  119  118  110  9  137  153  132  
30 Radom 87  64  72  126  123  150  309  89  69  95  
31 Siedlce 89  66  87  132  139  135  120  88  50  99  

32 Opolskie 131  138  115  108  108  141  783  138  209  116  
33 Opole 131  138  115  108  108  141  783  138  209  116  

34 Podkarpackie 99  78  78  147  144  129  88  101  89  105  
35 Krosno 111  82  78  168  177  166  185  114  110  115  
36 Przemyśl 97  61  59  162  150  174  65  100  58  113  
37 Rzeszów 103  90  90  141  141  101  84  104  108  102  
38 Tarnobrzeg 79  54  64  128  115  130  36  83  48  94  
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ciąg dalszy tabeli 2.4.6. ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

39 Podlaskie 88  73  79  120  118  105  58  87  67  93  
40 Białystok 86  77  84  107  110  93  62  86  70  91  
41 Łomża 88  61  67  154  144  115  28  86  66  92  
42 Suwałki 95  70  65  140  131  150  67  92  54  104  

43 Pomorskie 114  127  119  85  86  94  241  112  131  106  
44 Gdańsk 108  124  120  81  83  68  26  108  114  106  
45 Gdynia 116  136  121  78  82  76  64  110  152  98  
46 Słupsk 104  92  87  114  111  151  281  114  107  116  
47 Sopot 192  194  176  97  91  369  3 760  158  239  134  

48 Śląskie 93  93  95  94  91  91  83  91  86  93  
49 Bielsko-Biała 92  91  102  98  101  86  42  91  77  95  
50 Bytom 76  66  70  93  90  107  6  76  41  87  
51 Chorzów 90  80  81  107  104  117  53  85  41  98  
52 Częstochowa 87  76  83  111  114  102  17  89  82  91  
53 Dąbrowa Górnicza 98  106  96  84  87  72  9  95  41  112  
54 Gliwice 108  117  104  97  91  84  27  109  129  103  
55 Jastrzębie-Zdrój 79  74  87  96  102  73  56  77  44  87  
56 Jaworzno 87  87  92  93  96  74  0  93  90  93  
57 Katowice 109  120  140  90  90  80  159  97  91  99  
58 Mysłowice 119  139  99  78  78  86  5  94  50  108  
59 Piekary Śląskie 65  59  80  70  69  92  15  61  13  76  
60 Ruda Śląska 105  96  86  121  82  126  488  108  156  93  
61 Rybnik 108  116  89  93  96  97  307  121  211  93  
62 Siemianowice Śląskie 79  78  82  69  66  108  24  79  23  96  
63 Sosnowiec 81  86  94  75  77  67  21  78  80  77  
64 Świętochłowice 67  54  73  84  70  112  51  70  45  77  
65 Tychy 98  101  110  88  89  96  120  87  83  88  
66 Zabrze 86  75  79  111  89  103  20  83  64  89  
67 Żory 89  93  79  92  87  65  0  103  195  75  

68 Świętokrzyskie 93  79  95  110  115  140  114  88  47  100  
69 Kielce 93  79  95  110  115  140  114  88  47  100  

70 Warmińsko-mazurskie 98  91  98  110  113  114  102  94  74  101  
71 Elbląg 96  85  82  110  109  133  129  92  76  97  
72 Olsztyn 100  95  109  111  115  101  82  96  72  104  

73 Wielkopolskie 115  122  127  104  105  90  79  112  141  103  
74 Kalisz 91  78  85  116  117  115  75  95  100  93  
75 Konin 133  132  88  137  138  131  81  144  253  111  
76 Leszno 101  80  94  142  140  136  353  102  85  108  
77 Poznań 118  134  144  93  95  73  48  112  140  104  

78 Zachodniopomorskie 90  90  96  90  89  83  23  86  79  88  
79 Koszalin 90  86  103  101  102  90  31  86  71  91  
80 Szczecin 85  87  97  81  85  80  21  81  74  84  
81 Świnoujście 139  140  74  152  93  104  25  134  155  127  
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Tabela 2.4.7.  Zobowiązania miast na prawach powiatu według tytułów dłużnych według stanu na 31.12.2007 r. (w tys. zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 POLSKA 8 982 969  24,2  1 915 250  5,2  7 019 428  18,9  6 839 305  18,4  0  0,0  48 291  0,1  42 240  0,1  

2 Dolnośląskie 568 910  17,3  143 000  4,3  422 771  12,8  422 771  12,8  0  0,0  3 139  0,1  3 138  0,1  

3 Jelenia Góra 100 761  32,8  23 000  7,5  74 656  24,3  74 656  24,3  0  0,0  3 105  1,0  3 105  1,0  

4 Legnica 54 806  17,0  0  0,0  54 806  17,0  54 806  17,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

5 Wrocław 413 343  15,5  120 000  4,5  293 309  11,0  293 309  11,0  0  0,0  34  0,0  33  0,0  

6 Kujawsko-pomorskie 940 202  37,4  281 800  11,2  652 470  26,0  652 470  26,0  0  0,0  5 932  0,2  5 747  0,2  

7 Bydgoszcz 356 887  32,7  220 000  20,1  136 887  12,5  136 887  12,5  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

8 Grudziądz 114 903  32,7  61 800  17,6  53 103  15,1  53 103  15,1  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

9 Toruń 314 369  45,6  0  0,0  308 437  44,8  308 437  44,8  0  0,0  5 932  0,9  5 747  0,8  

10 Włocławek 154 043  40,4  0  0,0  154 043  40,4  154 043  40,4  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

11 Lubelskie 407 656  25,9  72 000  4,6  334 942  21,3  331 241  21,0  0  0,0  715  0,0  450  0,0  

12 Biała Podlaska 69 373  43,1  22 000  13,7  46 900  29,2  46 900  29,2  0  0,0  473  0,3  435  0,3  

13 Chełm 60 873  34,0  50 000  27,9  10 872  6,1  10 872  6,1  0  0,0  1  0,0  1  0,0  

14 Lublin 239 727  23,7  0  0,0  239 683  23,7  239 171  23,6  0  0,0  44  0,0  5  0,0  

15 Zamość 37 683  16,9  0  0,0  37 486  16,8  34 298  15,4  0  0,0  197  0,1  9  0,0  

16 Lubuskie 139 184  16,6  0  0,0  138 984  16,6  138 984  16,6  0  0,0  200  0,0  84  0,0  

17 Gorzów Wielkopolski 65 553  16,0  0  0,0  65 407  16,0  65 407  16,0  0  0,0  146  0,0  30  0,0  

18 Zielona Góra 73 630  17,1  0  0,0  73 576  17,1  73 576  17,1  0  0,0  54  0,0  54  0,0  

19 Łódzkie 863 969  31,7  0  0,0  863 492  31,7  863 492  31,7  0  0,0  477  0,0  460  0,0  

20 Łódź 756 264  32,3  0  0,0  755 787  32,3  755 787  32,3  0  0,0  477  0,0  460  0,0  

21 Piotrków Trybunalski 91 775  37,8  0  0,0  91 775  37,8  91 775  37,8  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

22 Skierniewice 15 930  11,3  0  0,0  15 930  11,3  15 930  11,3  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

23 Małopolskie 1 599 508  46,3  0  0,0  1 599 500  46,3  1 599 500  46,3  0  0,0  8  0,0  8  0,0  

24 Kraków 1 415 248  50,4  0  0,0  1 415 240  50,4  1 415 240  50,4  0  0,0  8  0,0  8  0,0  

25 Nowy Sącz 57 446  19,8  0  0,0  57 446  19,8  57 446  19,8  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

26 Tarnów 126 814  35,9  0  0,0  126 814  35,9  126 814  35,9  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

27 Mazowieckie 354 986  21,5  111 200  6,7  243 415  14,8  234 043  14,2  0  0,0  371  0,0  366  0,0  

28 Ostrołęka 36 470  20,6  29 200  16,5  7 170  4,1  7 170  4,1  0  0,0  100  0,1  100  0,1  

29 Płock 176 677  30,4  57 000  9,8  119 674  20,6  110 549  19,0  0  0,0  3  0,0  3  0,0  

30 Radom 78 339  11,8  25 000  3,8  53 071  8,0  52 825  8,0  0  0,0  268  0,0  263  0,0  

31 Siedlce 63 500  27,7  0  0,0  63 500  27,7  63 500  27,7  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

32 Opolskie 95 409  17,0  11 800  2,1  83 609  14,9  63 880  11,4  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

33 Opole 95 409  17,0  11 800  2,1  83 609  14,9  63 880  11,4  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

34 Podkarpackie 325 561  29,4  178 600  16,1  139 510  12,6  139 510  12,6  0  0,0  7 452  0,7  3 395  0,3  

35 Krosno 47 259  26,6  0  0,0  47 043  26,5  47 043  26,5  0  0,0  216  0,1  216  0,1  

36 Przemyśl 45 155  20,7  10 000  4,6  32 157  14,8  32 157  14,8  0  0,0  2 998  1,4  1 737  0,8  

37 Rzeszów 184 796  32,0  168 600  29,2  16 174  2,8  16 174  2,8  0  0,0  22  0,0  21  0,0  

38 Tarnobrzeg 48 352  36,2  0  0,0  44 136  33,1  44 136  33,1  0  0,0  4 216  3,2  1 421  1,1  

39 Podlaskie 287 412  22,9  0  0,0  286 880  22,8  286 880  22,8  0  0,0  532  0,0  532  0,0  

40 Białystok 199 418  23,5  0  0,0  199 418  23,5  199 418  23,5  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

41 Łomża 11 947  6,4  0  0,0  11 947  6,4  11 947  6,4  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

42 Suwałki 76 047  34,5  0  0,0  75 514  34,3  75 514  34,3  0  0,0  532  0,2  532  0,2  

43 Pomorskie 551 688  17,1  43 600  1,4  508 035  15,7  410 832  12,7  0  0,0  53  0,0  0  0,0  

44 Gdańsk 272 807  16,5  0  0,0  272 807  16,5  180 360  10,9  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

45 Gdynia 153 655  15,7  43 600  4,5  110 003  11,2  110 003  11,2  0  0,0  53  0,0  0  0,0  

46 Słupsk 114 977  33,8  0  0,0  114 977  33,8  110 222  32,4  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

47 Sopot 10 248  4,0  0  0,0  10 248  4,0  10 248  4,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

48 Śląskie 1 420 832  16,8  274 650  3,3  1 120 849  13,3  1 079 965  12,8  0  0,0  25 334  0,3  24 091  0,3  

49 Bielsko-Biała 60 052  11,0  0  0,0  60 051  11,0  60 051  11,0  0  0,0  1  0,0  0  0,0  

50 Bytom 28 735  6,0  0  0,0  28 735  6,0  14 372  3,0  0  0,0  1  0,0  1  0,0  

51 Chorzów 43 720  12,7  0  0,0  43 720  12,7  43 720  12,7  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

52 Częstochowa 249 309  35,0  0  0,0  249 189  35,0  248 933  35,0  0  0,0  120  0,0  0  0,0  

53 Dąbrowa Górnicza 74 131  17,5  0  0,0  61 563  14,5  61 563  14,5  0  0,0  12 567  3,0  12 567  3,0  

54 Gliwice 30 017  4,2  0  0,0  28 907  4,0  28 907  4,0  0  0,0  1 110  0,2  0  0,0  

55 Jastrzębie-Zdrój 48 067  19,3  0  0,0  48 067  19,3  48 067  19,3  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

56 Jaworzno 38 436  13,7  0  0,0  38 435  13,7  38 435  13,7  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

57 Katowice 154 245  13,5  0  0,0  145 827  12,7  145 827  12,7  0  0,0  8 417  0,7  8 417  0,7  

58 Mysłowice 53 669  17,8  0  0,0  53 581  17,8  53 581  17,8  0  0,0  88  0,0  88  0,0  

59 Piekary Śląskie 27 814  21,4  8 600  6,6  18 529  14,3  18 529  14,3  0  0,0  685  0,5  684  0,5  
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ciąg dalszy tabeli 2.4.7. ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

60 Ruda Śląska 132 428  25,9  78 100  15,3  54 328  10,6  44 644  8,7  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

61 Rybnik 177 697  34,5  103 500  20,1  73 686  14,3  67 458  13,1  0  0,0  511  0,1  501  0,1  

62 Siemianowice Śląskie 59 110  30,8  0  0,0  59 095  30,8  59 095  30,8  0  0,0  15  0,0  15  0,0  

63 Sosnowiec 53 156  8,7  50 000  8,2  1 352  0,2  1 352  0,2  0  0,0  1 805  0,3  1 804  0,3  

64 Świętochłowice 28 210  22,8  14 850  12,0  13 360  10,8  13 360  10,8  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

65 Tychy 5 046  1,2  0  0,0  5 044  1,2  5 044  1,2  0  0,0  1  0,0  1  0,0  

66 Zabrze 63 278  11,5  19 600  3,6  43 670  7,9  43 670  7,9  0  0,0  8  0,0  8  0,0  

67 Żory 93 713  50,1  0  0,0  93 709  50,1  83 356  44,6  0  0,0  4  0,0  4  0,0  

68 Świętokrzyskie 103 042  15,9  0  0,0  103 009  15,9  103 009  15,9  0  0,0  33  0,0  32  0,0  

69 Kielce 103 042  15,9  0  0,0  103 009  15,9  103 009  15,9  0  0,0  33  0,0  32  0,0  

70 Warmińsko-mazurskie 162 802  16,4  23 000  2,3  137 288  13,8  134 803  13,5  0  0,0  2 514  0,3  2 513  0,3  

71 Elbląg 80 191  19,6  0  0,0  80 154  19,6  77 669  19,0  0  0,0  37  0,0  37  0,0  

72 Olsztyn 82 611  14,1  23 000  3,9  57 134  9,7  57 134  9,7  0  0,0  2 477  0,4  2 476  0,4  

73 Wielkopolskie 839 784  26,7  652 400  20,8  186 405  5,9  186 405  5,9  0  0,0  979  0,0  870  0,0  

74 Kalisz 89 194  27,0  25 000  7,6  64 123  19,4  64 123  19,4  0  0,0  72  0,0  0  0,0  

75 Konin 64 122  17,9  0  0,0  63 405  17,7  63 405  17,7  0  0,0  717  0,2  689  0,2  

76 Leszno 82 401  38,1  82 400  38,1  0  0,0  0  0,0  0  0,0  1  0,0  1  0,0  

77 Poznań 604 068  27,0  545 000  24,3  58 878  2,6  58 878  2,6  0  0,0  190  0,0  180  0,0  

78 Zachodniopomorskie 322 024  19,2  123 200  7,4  198 270  11,8  191 521  11,4  0  0,0  554  0,0  554  0,0  

79 Koszalin 45 680  14,1  0  0,0  45 672  14,1  45 672  14,1  0  0,0  7  0,0  7  0,0  

80 Szczecin 217 479  18,7  97 200  8,4  119 765  10,3  119 765  10,3  0  0,0  514  0,0  514  0,0  

81 Świnoujście 58 865  30,9  26 000  13,7  32 833  17,3  26 084  13,7  0  0,0  32  0,0  32  0,0  
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2.5. Wykonanie budżetów przez powiaty 
 
Rok 2007 był czwartym już rokiem obowiązywania ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. W 2007 r. nie nastąpiły zmiany przepisów prawnych, które 
wpłynęłyby znacząco na funkcjonowanie powiatów. 

 
2.5.1. Dochody 
 
Wykonanie planu dochodów 
 

W 2007 r. powiaty zrealizowały dochody ogółem w wysokości 16 154 756 tys. zł, tj. na 
poziomie 99,7% planu, w roku 2006 dochody wyniosły 14 844 238 tys. zł. Oznacza to 
wzrost dochodów w porównaniu do roku 2006 o 8,8% (realny o 6,3%). 

W układzie województw wykonanie dochodów powiatów ogółem mieściło się 
w przedziale od 94,5% (powiaty województwa lubelskiego) do 101,8% (powiaty 
województwa opolskiego) (tabela 2.5.1.). Nadal utrzymywało się uzależnienie dochodów 
powiatów od transferu środków z budżetu państwa. Dochody z subwencji ogólnej i dotacji 
celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne 
stanowiły 64,2% dochodów ogółem.  

 
Dynamika i struktura dochodów 
 

Dochody ogółem powiatów w skali kraju w roku 2007, w porównaniu do roku 2006, uległy 
zwiększeniu o 8,8%. Dynamika dochodów ogółem w układzie województw kształtowała się 
w przedziale od 100,6% (powiaty województwa lubuskiego) do 111,8% (powiaty 
województwa podkarpackiego). Dynamikę dochodów uzyskanych przez powiaty w 2007 r., 
prezentuje tabela 2.5.2.  

W roku 2007 wszystkie podstawowe źródła dochodów w porównaniu do 2006 r. 
wykazały tendencję wzrostową (tabela 2.5.3.). Dochody własne powiatów i subwencja 
ogólna w porównaniu do roku 2006 wzrosły, odpowiednio o 13,9% i o 8,8%, nieznacznie 
natomiast wzrosły dotacje celowe o 2,0%. 

Spośród dochodów własnych powiatów, w porównaniu do 2006 r., znacząco wzrosły 
dochody z udziałów powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, 
odpowiednio o 27,0% i 24,8%. W układzie województw dynamika dochodów własnych 
ogółem była zróżnicowana i kształtowała się w przedziale od 100,2% w powiatach 
województwa lubuskiego do 122,5% w powiatach województwa opolskiego. 

Zwiększony udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem był wynikiem 
sprzyjającej koniunktury gospodarczej kraju. Było to konsekwencją wzrostu dochodów 
z udziałów powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, 
które zwiększyły się o 4,6 punktu procentowego w stosunku do roku 2006 i osiągnęły 
poziom 53,0% dochodów własnych. 

Pozostałe dochody – 41,8% były drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych. 
W 2007 r. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji powiatów 
pozyskane z innych źródeł stanowiły 19,4% pozostałych dochodów, a w 2006 r. – 20,3%. 

W roku 2007, w porównaniu do roku 2006, dotacje celowe zwiększyły się o 2,0% 
i stanowiły od 91,3% kwoty dotacji roku 2006 w powiatach województwa śląskiego do 
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112,4% w powiatach województwa podkarpackiego. Udział dotacji celowych w dochodach 
ogółem w 2007 r. zmniejszył się o 1,4 punktu procentowego i wyniósł 21,7%. 
 
Dochody budżetowe powiatów w latach 2006 i 2007 

2006 2007 

Wyszczególnienie Wykonanie 
(w tys. zł) 

Plan 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
(w tys. zł) 

Wykonanie
planu 
(w %) 

4:3 

Dynamika 
(w %) 

4:2 

Udział 
w dochodach 

ogółem 
(w %) 

Struktura 
podstawo-
wych grup 
dochodów 

(w %) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Dochody ogółem, 
z tego: 14 844 238 16 205 165 16 154 756 99,7 108,8 100,00 x 

Dochody własne, 
w tym: 4 570 270 5 048 895 5 206 360 103,1 113,9 32,2 100,0 

- podatek dochodowy 
od osób fizycznych 2 101 101 2 431 790 2 622 059 107,8 124,8 16,2 50,4 

- podatek dochodowy 
od osób prawnych 108 188 112 580 137 379 122,0 127,0 0,8 2,6 

- dochody z majątku 279 897 268 973 270 050 100,4 96,5 1,7 5,2 
- pozostałe dochody 2 081 084 2 235 552 2 176 872 97,4 104,6 13,5 41,8 
Dotacje celowe,  
w tym: 3 433 694 3 712 112 3 503 138 94,4 102,0 21,7 100,0 

- na zadania z zakresu 
administracji 
rządowej, w tym: 

1 466 438 1 654 122 1 605 332 97,1 109,5 9,9 45,8 

   - inwestycyjne 69 383 131 026 121 368 92,6 174,9 0,8 3,5 
- na zadania własne, 

w tym: 1 229 681 1 377 542 1 249 547 90,7 101,6 7,7 35,7 

   - inwestycyjne 273 442 394 545 271 023 68,7 99,1 1,7 7,7 
- na zadania realizo-

wane na podstawie 
porozumień z orga-
nami administracji 
rządowej, w tym: 

41 841 79 704 73 040 91,6 174,6 0,5 2,1 

   - inwestycyjne 9 392 16 666 12 007 72,0 127,8 0,1 0,3 
- na zadania realizo-

wane na podstawie 
porozumień między 
jst, w tym: 

590 137 510 973 491 207 96,1 83,2 3,1 14,0 

   - inwestycyjne 88 226 70 305 59 207 84,2 67,1 0,4 1,7 
- otrzymane z funduszy 

celowych, w tym: 105 597 89 771 84 012 93,6 79,6 0,5 2,4 

   - inwestycyjne 70 206 55 193 51 230 92,8 73,0 0,3 1,5 
Subwencja ogólna, 
w tym: 6 840 274 7 444 158 7 445 258 100,0 108,8 46,1 100,0 

- część oświatowa 5 657 970 5 958 049 5 958 163 100,0 105,3 36,9 80,0 
- część równoważąca 322 283 349 689 349 682 100,0 108,5 2,1 4,7 
- część wyrównawcza 750 564 997 881 997 881 100,0 133,0 6,2 13,4 
- uzupełnienie 

subwencji ogólnej 109 457 138 539 139 532 100,7 127,5 0,9 1,9 

 
W porównaniu do roku poprzedniego nieznacznie zmieniła się struktura dotacji 

celowych. Udział dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień 
między jst zmniejszył się o 3,2 punktu procentowego na korzyść dotacji na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej. Większość otrzymanych środków stanowiły dotacje na 
zadania z zakresu administracji rządowej – 45,8% otrzymanych dotacji oraz na zadania 
własne 35,7%. Pozostałe środki, tj. na zadania realizowane na podstawie porozumień 
i otrzymane z funduszy celowych stanowiły 18,5% otrzymanych dotacji. 
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Subwencja ogólna w powiatach wzrosła w porównaniu do roku 2006 o 8,8%, a jej 
udział w strukturze dochodów pozostał na niezmienionym poziomie – 46,1%. Struktura 
subwencji ogólnej charakteryzowała się wysokim udziałem subwencji oświatowej, chociaż 
w stosunku do roku 2006 zmniejszyła się o 2,7 punktu procentowego. Subwencja 
wyrównawcza była drugim, co do wielkości, źródłem dochodów w strukturze subwencji 
ogólnej i stanowiła 13,4%, a jej dynamika wyniosła 133,0%. 

W 2007 r. powiaty pozyskiwały środki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 
oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 
wykorzystując je m.in. na realizację zadań własnych, w tym w przeważającej części na 
inwestycje. Na realizację projektów i programów unijnych powiaty w 2007 r. pozyskały środki 
w kwocie 626 416 tys. zł, tj. o 1% więcej niż w roku poprzednim, z tego 62,0% środków 
pozyskano na realizację zadań inwestycyjnych. 

 
Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
 

Dochody budżetowe powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2007, 
podobnie jak dochody ogółem, wzrosły w stosunku do roku 2006 (tabela 2.5.4.). W skali kraju 
w powiatach dochody te wzrosły o 51 zł i wyniosły 637 zł. Wynikało to przede wszystkim ze 
zwiększonych w 2007 r. dochodów własnych, które w skali kraju wzrosły o 25 zł i wynosiły 
205 zł. Najwyższy wzrost dochodów w tej grupie wykazały dochody z tytułu udziałów 
powiatów w dochodach budżetu państwa. W 2006 r. dochody z tego tytułu w powiatach 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 87 zł, natomiast w 2007 r. – 109 zł.  

W 2007 r. dochody z subwencji ogólnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
w stosunku do 2006 r. wzrosły o 23 zł i wyniosły 293 zł - ta grupa dochodów w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca była najwyższa.  

 
Dochody budżetowe powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. (w zł) 
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W 2007 r. dotacje celowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do 2006 r. 

wzrosły o 3 zł i wyniosły 138 zł. W powiatach w skali kraju dotacje celowe na inwestycje 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymały się na poziomie roku poprzedniego 
i wyniosły 20 zł. 
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Najwyższe dochody ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w układzie 
województw (tabela 2.5.4.), osiągnęły powiaty województwa warmińsko-mazurskiego 
– 768 zł, a najniższe – 565 zł powiaty województwa małopolskiego. Najwyższe dochody 
własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca uzyskały powiaty województwa 
mazowieckiego – 265 zł.  

Z tytułu subwencji ogólnej najwyższe dochody per capita osiągnęły powiaty województwa 
warmińsko-mazurskiego (408 zł), a z tytułu dotacji celowych powiaty województwa 
świętokrzyskiego (180 zł). Najniższe dochody na jednego mieszkańca z tytułu subwencji 
uzyskały powiaty województwa śląskiego (218 zł), natomiast z tytułu dotacji celowych 
powiaty województwa małopolskiego i mazowieckiego (122 zł). 

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych na mieszkańca były najwyższe w powiatach 
województwa świętokrzyskiego i wyniosły 54 zł, najniższe – 8 zł uzyskały powiaty 
województwa kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. W powiatach 9 województw (tabela 
2.5.4.) obniżyły się kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań 
inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

 
2.5.2. Wydatki 
 
Wykonanie planu wydatków 
 

W 2007 r. powiaty zrealizowały wydatki budżetowe w kwocie 16 069 643 tys. zł, 
co stanowiło 95,4% planowanych na ten rok wydatków (96,0% w 2006 r.). W skali kraju 
wykonanie planu wydatków w powiatach w poszczególnych województwach, wahało się od 
92,7% do 97,7% planu (tabela 2.5.1.). Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2007 r. 
na poziomie 85,2%, tj. o 3,6 punktu procentowego mniej niż w 2006 r. Realizacja wydatków 
bieżących wyniosła 97,2% planu, przy czym wskaźnik wykonania wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne osiągnął najwyższy poziom wśród wskaźników wykonania 
wydatków (99,0%). 

Najniższe wskaźniki realizacji wydatków, podobnie jak w roku poprzednim, 
dotyczyły wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – 33,2%. Wydatki na obsługę długu 
zostały zrealizowane w 89,0%, tj. o 5,4 punktu procentowego więcej niż w 2006 r. 
Wykonanie pozostałych wydatków ukształtowało się na poziomie 94,9%. 

 
Dynamika i struktura wydatków 
 

Wydatki ogółem w 2007 r. stanowiły 103,1% wydatków budżetowych zrealizowanych 
w 2006 r., co stanowiło realny wzrost wydatków o 0,6%. Dynamika wydatków powiatów 
poszczególnych województw wahała się od 95,2% do 106,4%. W układzie województw 
dynamika wydatków majątkowych wahała się od 57,2% w województwie lubuskim do 
106,2% w województwie mazowieckim. Dynamika wydatków bieżących kształtowała się od 
101,1% w województwie lubuskim do 107,5% w województwie podkarpackim 
(tabela 2.5.2.). 

W skali kraju najwyższą dynamikę wykazały wydatki na obsługę długu – 132,5% 
i wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji – 126,3%. Wzrost osiągnęły także 
wydatki z tytułu dotacji oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wykonano 
odpowiednio na poziomie 115,1% i 106,4% wydatków z tego tytułu z roku 2006. 
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Dynamika i struktura wydatków budżetowych powiatów w latach 2006 i 2007  

2006 2007 

Wyszczególnienie Wykonanie 
(w tys. zł) 

Plan 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
(w tys. zł) 

Wykonanie
planu 
(w %) 

4:3 

Dynamika
(w %) 

4:2 

Udział  
w 

wydatkach 
ogółem  
(w %) 

Struktura 
podstawo-
wych grup 
wydatków 

(w %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wydatki ogółem, z tego: 15 593 030 16 838 203 16 069 643 95,4 103,1 100,0 x 

- majątkowe, w tym: 2 284 967 2 474 512 2 107 484 85,2 92,2 13,1 100,0 

- inwestycyjne 2 271 941 2 463 984 2 097 341 85,1 92,3 13,1 99,5 

- wydatki bieżące, w tym: 13 308 063 14 363 691 13 962 159 97,2 104,9 86,9 100,0 

- wynagrodzenia 
i pochodne 7 955 304 8 546 564 8 463 827 99,0 106,4 52,7 60,6 

- dotacje 907 138 1 070 105 1 043 819 97,5 115,1 6,5 7,5 

- obsługa długu 84 841 126 315 112 375 89,0 132,5 0,7 0,8 

- wydatki z tytułu 
udzielenia poręczeń 
i gwarancji 

17 813 67 876 22 500 33,2 126,3 0,1 0,2 

- pozostałe wydatki 4 342 967 4 552 831 4 319 638 94,9 99,5 26,9 30,9 

 
Struktura wydatków w ciągu ostatnich kilku lat nie uległa większym zmianom. Podobnie 

jak w latach poprzednich najwyższy udział w strukturze wydatków stanowiły wydatki 
bieżące, a ich udział w wydatkach ogółem wzrósł o 1,6 punktu procentowego w stosunku do 
2006 r. (tabela 2.5.3.).  
 

Struktura wydatków powiatów w 2007 r.

13,1%

86,9%

 wydatki majątkowe   wydatki bieżące  

Struktura wydatków bieżących powiatów
  w 2007 r.

0,8%

0,2%

30,9%

60,6%
7,5%

 wynagrodzenia i pochodne  
 dotacje  
 obsługa długu  
 poręczenia i gwarancje  
 pozostałe wydatki bieżące  

 
 
Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń – 60,6% oraz pozostałe wydatki bieżące – 30,9% (m.in. wydatki 
na świadczenia społeczne, zakup materiałów, wyposażenia i usług, koszty podróży 
służbowych, stypendia dla uczniów i studentów). Najniższy udział natomiast stanowiły 
wydatki na obsługę długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, których kwota 
zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego, a ich łączny udział w wydatkach 
bieżących stanowił tylko 1,0%. 
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Udział wydatków majątkowych i wydatków bieżących w ogólnej kwocie wydatków budżetowych powiatów w latach  
2006 i 2007 

2006 2007 
udział wyższy od 

średniej  
udział wyższy 

od średniej Wyszczególnienie Udział  
(w %) liczba 

powiatów 
odsetek 

powiatów 

Udział  
(w %) liczba 

powiatów 
odsetek 

powiatów 
Wydatki ogółem, z tego: 100,0 x x 100,0 x x 
- majątkowe, w tym: 14,7 134 42,7 13,1 128 40,8 
  - inwestycyjne 14,6 135 43,0 13,1 126 40,1 
- bieżące, w tym: 85,3 180 57,3 86,9 186 59,2 
  - wynagrodzenia i pochodne 51,1 197 62,7 52,7 196 62,4 

 
Najwyższy udział w wydatkach powiatów ogółem, w ujęciu działów klasyfikacji 

budżetowej, stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę 
wychowawczą – 41,1%. Udział ten nie uległ większym zmianom w stosunku do 2006 r. 
Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań 
wynikających z polityki społecznej (dział 852 i 853) stanowiły w 2007 r. kolejną znaczącą 
pozycję wydatków powiatów (19,4% wydatków ogółem) i w stosunku do 2006 r. wzrosły 
o 0,7 punktu procentowego. 

Strukturę wydatków budżetowych powiatów, według działów klasyfikacji budżetowej, 
przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególniono w nim działy, które miały wyższy 
udział w wydatkach ogółem, natomiast wydatki pozostałych działów pokazano łącznie 
w pozycji pozostałe działy. 

 
Wydatki budżetowe powiatów w wybranych działach klasyfikacji budżetowej w 2007 r. 

Wydatki ogółem w tym wydatki inwestycyjne 

Działy klasyfikacji budżetowej Kwota  
(w tys. zł) 

udział 
w wydatkach 

ogółem  
(w %) 

kwota  
(w tys. zł) 

udział 
w wydatkach 

inwestycyjnych 
ogółem (w %) 

Wydatki ogółem, z tego: 16 069 643 100,0 2 097 341 100,0 
801 - Oświata i wychowanie 5 343 423 33,3 224 097 10,7 
852 - Pomoc społeczna 2 564 625 16,0 112 407 5,4 
600 - Transport i łączność 2 059 622 12,8 1 085 772 51,8 
750 - Administracja publiczna 1 867 403 11,6 89 183 4,3 
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1 260 243 7,8 40 715 1,9 
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa   951 327 5,9 126 262 6,0 

851 - Ochrona zdrowia 719 407 4,5 321 102 15,3 
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 552 261 3,4 12 253 0,6 

Pozostałe działy 751 332 4,7 85 550 4,0 

 
Analizując wydatki inwestycyjne należy zauważyć, że w ostatnich latach powiaty 

dokonując wydatków w tym zakresie, przede wszystkim przeznaczały środki na 
infrastrukturę transportową. Znajdowało to odzwierciedlenie w rosnącym udziale wydatków 
inwestycyjnych działu 600 – Transport i łączność w wydatkach inwestycyjnych ogółem, 
który w stosunku do 2006 r. wzrósł o 1,0 punkt procentowy. W 2007 r. o 2,4 punktu 
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procentowego wzrosły wydatki inwestycyjne w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki inwestycyjne w dziale 801 – Oświata i wychowanie 
obniżyły się o 3,0 punkty procentowe, a w dziale 851 – Ochrona zdrowia o 0,3 punktu 
procentowego. 

W 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, w wydatkach inwestycyjnych 
dominowały wydatki poniesione w działach 600 – Transport i łączność, 801 – Oświata 
i wychowanie i 851 – Ochrona zdrowia, których udział ogółem stanowił 77,8% (w 2005 r. 
– 76,9%, w 2006 r. – 80,1%) całości wydatków inwestycyjnych. 

Należy zwrócić uwagę, że w 2007 r. przy realizacji zadań własnych powiaty, 
wykorzystywały środki pochodzące ze źródeł unijnych i innych zagranicznych. Szczególnie 
mocno zaznaczyło się wykorzystanie tych środków przy realizacji zadań inwestycyjnych. 
Około 16,5% wydatków inwestycyjnych zostało sfinansowanych ze środków unijnych. 
Należy przypuszczać, że w latach następnych powiaty będą korzystały z tych środków 
realizując szeroko zakrojony plan inwestycji.  
 
Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
 

Istotnym wskaźnikiem obrazującym sytuację powiatów są wydatki w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca (tabela 2.5.5.). W 2007 r. w skali kraju odnotowano ich wzrost 
w stosunku do roku poprzedniego o 18 zł, tj. do kwoty 633 zł. W skali kraju wydatki ogółem 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca były niższe od dochodów ogółem per capita i różniły 
się o 4 zł. W powiatach poszczególnych województw wydatki ogółem w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wahały się od 570 zł w powiatach województwa śląskiego do 762 zł 
w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Średnio, wydatki bieżące powiatów 
poszczególnych województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca wahały się od 482 zł do 
683 zł, a wydatki inwestycyjne od 50 zł do 125 zł. 

W 2007 r. wystąpił spadek wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca o 7 zł, natomiast wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły 
o 25 zł. Wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 550 zł, a wydatki 
majątkowe 83 zł. Odnotowano także wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca o 20 zł, tj. do kwoty 334 zł oraz dotacji o 5 zł.  

 
Wydatki ogółem i wydatki majątkowe powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. (w zł) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydatki majątkowe

93 do 125  (3)
80 do 93  (3)
75 do 80  (3)
71 do 75  (3)
50 do 71  (4)

Wydatki ogółem 

692 do 762  (3)
659 do 692  (3)
614 do 659  (3)
600 do 614  (3)
570 do 600  (4)

Struktura wydatków
683

Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
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2.5.3. Wyniki budżetów oraz zobowiązania  
 
Wyniki budżetów 
 

W 2007 r. większość powiatów osiągnęła na koniec roku budżetowego dodatni wynik 
budżetu (tabela 2.5.1.). W porównaniu do roku 2006 liczba powiatów, które osiągnęły 
nadwyżkę budżetową zwiększyła się o 131. W związku z tym per saldo powiaty zamknęły 
budżety 2007 r. dodatnim wynikiem finansowym na kwotę 85 113 tys. zł. 

 
Wyniki budżetów powiatów w latach 2006 i 2007 

2006 2007 
Powiaty Powiaty Wynik 

budżetu Kwota  
(w tys. zł) 

Stosunek do 
zrealizowanych 

dochodów  
(w %) 

liczba udział  
(w %) 

Kwota  
(w tys. zł) 

Stosunek do 
zrealizowanych 

dochodów  
(w %) 

liczba udział 
(w %) 

Nadwyżka 67 510 2,9 51 16,2 346 520 3,7 182 58,0 
Deficyt 816 302 6,5 263 83,8 261 406 3,9 132 42,0 

 
Wynik ten był efektem zamknięcia roku nadwyżką budżetową w 182 powiatach 

w łącznej wysokości 346 520 tys. zł oraz deficytem budżetowym w 132 powiatach w łącznej 
wysokości 261 406 tys. zł. Udział budżetów z nadwyżką w ogólnej liczbie budżetów 
powiatów zwiększył się do 58,0%, podczas gdy w roku ubiegłym wynosił 16,2%. 

 
Przychody  
 

W 2007 r. przychody powiatów w stosunku do 2006 r. uległy obniżeniu o 25,0%, 
tj. o kwotę 492 694 tys. zł, osiągając poziom 1 476 955 tys. zł. Niższe wykonanie przychodów 
spowodowane było przede wszystkim niższą niż w roku ubiegłym kwotą zaciągniętych 
kredytów i pożyczek, jak również niższą kwotą wykonanej nadwyżki z lat ubiegłych oraz 
środków pochodzących z emisji obligacji i rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów 
i pożyczek (tzw. wolnych środków). Wzrosła natomiast kwota spłat pożyczek udzielonych 
z budżetów. 

 
Przychody powiatów w latach 2006 i 2007 

2006 2007 
Wyszczególnienie Kwota  

(w tys. zł) 
Struktura 

(w %) 
Kwota  

(w tys. zł) 
Struktura 

(w %) 
Przychody ogółem, z tego: 1 969 649 100,0 1 476 955 100,0 
- kredyty i pożyczki 1 180 762 60,0 844 020 57,2 
- spłaty pożyczek udzielonych 20 885 1,1 27 919 1,9 
- nadwyżka z lat ubiegłych 197 385 10,0 101 946 6,9 
- papiery wartościowe 8 000 0,4 3 500 0,2 
- obligacje jednostek samorządowych 149 910 7,6 101 020 6,8 
- prywatyzacja majątku 10 0,0 1 0,0 
- inne źródła 412 697 20,9 398 549 27,0 

 
W strukturze przychodów ogółem udział wolnych środków zwiększył się do 27,0%, 

mimo iż ich kwota była niższa o 14 148 tys. zł. Udział pozostałych rodzajów przychodów 
w ich ogólnej kwocie uległ nieznacznym zmianom. Kwota zaciągniętych kredytów 



Wykonanie budżetów przez powiaty  245

i pożyczek, w porównaniu do 2006 r., uległa obniżeniu o 336 742 tys. zł i stanowiła 57,2% 
ogółu przychodów. Obniżeniu uległa również kwota nadwyżki z lat ubiegłych 
o 95 439 tys. zł (6,9% przychodów), kwota wyemitowanych obligacji samorządowych 
o 48 890 tys. zł (6,8%) oraz wyemitowanych papierów wartościowych o 4 500 tys. zł, 
(0,2%). W roku 2007, w porównaniu do roku 2006, nastąpił wzrost przychodów z tytułu 
spłat pożyczek udzielonych przez powiaty o kwotę 7 034 tys. zł, tj. 1,9% przychodów 
ogółem. Wyższy udział tzw. wolnych środków oraz niższa kwota zaciągniętych kredytów 
i pożyczek wskazuje, iż powiaty lepiej niż w roku ubiegłym wykorzystały środki pieniężne 
z zaciągniętych w latach poprzednich i w roku bieżącym kredytów i pożyczek.  
 
Rozchody  
 

W 2007 r. odnotowano dalszy wzrost rozchodów powiatów. Rozchody, w porównaniu 
do roku 2006, wzrosły o 119 804 tys. zł, tj. o 16,9%. Przyczynił się do tego przede 
wszystkim wzrost rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek (o 19,3%), wykupu 
obligacji samorządowych (o 27,6%), czy też innych rozchodów (o 153,7%), w tym lokat 
bankowych.  

 
Rozchody powiatów w latach 2006 i 2007 

2006 2007 

Wyszczególnienie Kwota  
(w tys. zł) 

Udział w ogólnej 
kwocie rozchodów 

(w %) 

Kwota 
(w tys. zł) 

Udział w ogólnej 
kwocie rozchodów 

(w %) 
Rozchody ogółem, z tego: 709 509 100,0 829 313 100,0 
- spłaty kredytów i pożyczek 590 282 83,2 703 984 84,9 
- pożyczki udzielone 59 298 8,4 36 451 4,4 
- wykup papierów wartościowych 3 200 0,4 7 300 0,9 
- wykup obligacji samorządowych 49 450 7,0 63 110 7,6 
- lokaty w bankach i inne cele1) 7 279 1,0 18 468 2,2 

 

1) Ze względu na zmiany w sprawozdawczości budżetowej dane dotyczące lokat w bankach i innych celów nie są porównywalne 
z rokiem poprzednim. Porównania należy dokonywać łącznie. 

 
Należy zauważyć, że w 2007 r. nastąpił dalszy wzrost kwoty rozchodów związanych ze 

spłatą zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek o 113 702 tys. zł, 
tj. o 19,3%. Rozchody z tego tytułu stanowiły 84,9% ogólnej kwoty rozchodów. Ich udział 
w strukturze rozchodów wzrósł o 1,7 punktu procentowego. 

W 2007 r. zmniejszyła się kwota udzielonych przez powiaty pożyczek – o 22 847 tys. zł  
(o 38,5% w porównaniu do roku 2006), a tym samym ich udział w kwocie ogólnej uległ 
obniżeniu o 4 punkty procentowe. Rozchody na inne cele, w tym z tytułu lokat w bankach, 
uległy zwiększeniu o 11 189 tys. zł (tj. o 153,7%), natomiast z tytułu wykupu obligacji 
samorządowych uległy zwiększeniu o 13 660 tys. zł (o 27,6%) i stanowiły, odpowiednio 2,2%  
i 7,6% rozchodów. 
 
Zobowiązania  
 

Zadłużenie powiatów w 2007 r. wyniosło 2 639 529 tys. zł (tabela 2.5.9.), co stanowiło 
wzrost o 5,9% w stosunku do 2006 r. Zwiększeniu uległy także dochody powiatów, jednak 
w wyższym stopniu niż ich zadłużenie, zatem wskaźnik relacji zobowiązań do dochodów uległ 
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niewielkiemu obniżeniu do poziomu 16,3% (w 2006 r. – 16,8%). W układzie województw 
wartości skrajne uzyskały powiaty województw podlaskiego (10,0%) i lubuskiego (26,4%).  

W roku 2007 liczba powiatów, w których kwota długu przekroczyła 40% dochodów 
pozostała na poziomie roku ubiegłego (12 powiatów). Żaden powiat nie przekroczył 
określonej w art. 170 ust. 1 uofp granicy zadłużenia 60%.  

Największy wzrost zobowiązań odnotowano z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
(z 2 031 094 tys. zł w 2006 r. do 2 147 389 tys. zł). W większości były to zobowiązania 
długoterminowe (2 082 223 tys. zł, tj. 78,9% zobowiązań). Zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek stanowiły w 2007 r. 13,3% dochodów, natomiast w 2006 r. 13,7% dochodów. 
Zobowiązania z tytułu wykupu papierów wartościowych wzrosły o 36 410 tys. zł, tj. o 8,1%. 

Zobowiązania wymagalne uległy obniżeniu o 5 870 tys. zł (w tym z tytułu dostaw 
i usług o kwotę 3 256 tys. zł), a ich relacja do dochodów miała śladowy charakter. 
 

Zobowiązania powiatów według tytułów dłużnych w latach 2006 i 2007 

2006 2007 

Wyszczególnienie Kwota  
(w tys. zł) 

Relacja do 
dochodów  

(w %) 

Kwota  
(w tys. zł) 

Relacja do 
dochodów  

(w %) 
Zobowiązania ogółem, z tego: 2 492 694 16,8 2 639 529 16,3 
- papiery wartościowe 449 720 3,0 486 130 3,0 
- kredyty i pożyczki 2 031 094 13,7 2 147 389 13,3 
- przyjęte depozyty 0 x 0 x 
- zobowiązania wymagalne, w tym: 11 880 0,1 6 010 0,0 
  - z tytułu dostaw i usług 7 273 0,0 4 017 0,0 

 
W 2007 r. powiaty udzieliły poręczeń i gwarancji na kwotę 332 524 tys. zł, tj. o 12,6% 

mniej niż w roku 2006. Z ogólnej kwoty udzielonych poręczeń 68,6%, tj. 227 948 tys. zł 
dotyczyło poręczeń i gwarancji udzielonych nadzorowanym przez powiaty SP ZOZ.  

W 2007 r. dokonano spłat za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 
w łącznej kwocie 20 847 tys. zł, co stanowiło 40,2% (w 2006 r. – 35,4%) niewymagalnych 
zobowiązań przypadających do spłaty w roku budżetowym. Wierzytelności z tytułu 
udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2007 r. stanowiły kwotę 34 637 tys. zł 
(w 2006 r. – 30 728 tys. zł). 

 
2.5.4. Podsumowanie  
 
1. Powiaty w 2007 r. zrealizowały dochody w wysokości 16 154 756 tys. zł (99,7% planu). 

W porównaniu do roku poprzedniego dochody wzrosły o 8,8%. Najwyższy wzrost dochodów 
osiągnęły powiaty województwa podkarpackiego – o 11,8%, najniższy powiaty województwa 
lubuskiego – o 0,6%. 

2. W porównaniu do 2006 r., wzrosły wszystkie podstawowe źródła dochodów powiatów. 
Dochody własne wzrosły o 13,9%,  subwencja ogólna o 8,8%, a dotacje celowe o 2,0%. 
Nadal dochody powiatów uzależnione były od transferu środków z budżetu państwa. 
Dochody z tytułu subwencji ogólnej i dotacji celowych na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły 64,2% dochodów ogółem. 

3. Dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 637 zł (w porównaniu do 
roku ubiegłego wzrosły o 51 zł) i mieściły się w przedziale od 307 zł do 1 281 zł. Najniższe 
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dochody per capita odnotowano w powiatach województwa małopolskiego - 565 zł, 
a najwyższe w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego – 768 zł. W najwyższym 
stopniu wzrosły dochody własne o 13,9% (z 180 zł w 2006 r. do 205 zł w 2007 r.).  

4. Powiaty w 2007 r. zrealizowały wydatki w kwocie 16 069 643 tys. zł, tj. 95,4% planu. 
Wzrost wydatków wyniósł 3,1%. Najwyższy wzrost wydatków osiągnęły powiaty 
województwa małopolskiego (6,4%). W powiatach trzech województw: podlaskiego, 
kujawsko-pomorskiego i lubuskiego wydatki, w porównaniu do roku 2006, uległy obniżeniu. 
Wydatki inwestycyjne wyniosły 2 097 341 tys. zł i obniżyły się o 7,7% w stosunku do roku 
ubiegłego. Wzrost wydatków inwestycyjnych osiągnęły powiaty województw: łódzkiego, 
małopolskiego i mazowieckiego.  

5. Około 16,5% wydatków inwestycyjnych powiatów zostało sfinansowanych ze środków 
zagranicznych. Ich udział w ogólnej kwocie wydatków inwestycyjnych mieścił się 
w przedziale od 8,4% w powiatach województwa pomorskiego do 34,8% w powiatach 
województwa lubelskiego. 

6. Najwyższe wydatki powiaty poniosły na realizację zadań z zakresu: oświaty i wychowania 
(33,3% wydatków ogółem), pomocy społecznej (16,0%), transportu i łączności (12,8%), 
administracji publicznej (11,6%) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (7,8%). Wśród 
zadań inwestycyjnych najwięcej środków wydatkowano na: transport i łączność (51,8% 
ogółu wydatków inwestycyjnych), ochronę zdrowia (15,3%), oświatę i wychowanie (10,7%). 

7. Wydatki w powiatach w skali kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły do kwoty 
633 zł (o 18 zł) i mieściły się w przedziale od 296 zł do 1 293 zł. Najniższe wydatki per 
capita odnotowano w powiatach województwa śląskiego – 570 zł, a najwyższe w powiatach 
województwa warmińsko-mazurskiego – 762 zł. Wydatki bieżące wzrosły (o 25 zł) do kwoty 
550 zł, a wydatki inwestycyjne uległy obniżeniu (o 7 zł) do kwoty 83 zł.  

8. W 2007 r. powiaty planowały deficyt budżetowy w wysokości 633 038 tys. zł (3,9% 
dochodów). Ostatecznie budżety zrealizowano z nadwyżką w kwocie 85 113 tys. zł, która 
w relacji do dochodów stanowiła 0,5%. Większość powiatów (58%) osiągnęło dodatni 
wynik budżetu.  

9. W 2007 r. powiaty zrealizowały przychody w kwocie 1 476 955 tys. zł. W porównaniu do 
2006 r. przychody uległy obniżeniu o 492 694 tys. zł (o 25,0%). Nadal głównym źródłem 
przychodów były kredyty i pożyczki – 57,2%. Udział poszczególnych tytułów rozchodów 
w ogólnej ich kwocie nie uległ zasadniczym zmianom. Rozchody wzrosły o 16,9%, osiągając 
kwotę 829 313 tys. zł. Do ich wzrostu przyczynił się przede wszystkim wzrost rozchodów 
z tytułu spłat kredytów i pożyczek (o 19,3%) oraz z tytułu wykupu obligacji samorządowych 
(o 27,6%).  

10. Na koniec 2007 r. zadłużenie powiatów, w porównaniu do 2006 r., wzrosło o 5,9% 
i wyniosło 2 639 529 tys. zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 2 147 389 tys. zł. Wskaźnik 
relacji zobowiązań do dochodów uległ obniżeniu z 16,8% w 2006 r. do 16,3% w 2007 r. 
W 12 powiatach relacja długu publicznego do dochodów budżetowych przekroczyła 40%, 
jednakże żaden z powiatów nie przekroczył granicy zadłużenia 60%. 

11. W 2007 r. powiaty udzieliły poręczeń i gwarancji na kwotę 332 524 tys. zł, w tym 
227 948 tys. zł dotyczyło poręczeń i gwarancji udzielonych przede wszystkim nadzorowanym 
przez powiaty SP ZOZ.  
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Rysunek 2.5.1. Dochody i wydatki powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. (w zł) 
 

Dochody ogółem       Dochody własne 
 

Dotacje celowe       Subwencja ogólna 

Wydatki ogółem        Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe

93 do 125  (3)
80 do 93  (3)
75 do 80  (3)
71 do 75  (3)
50 do 71  (4)

Wydatki ogółem

692 do 762  (3)
659 do 692  (3)
614 do 659  (3)
600 do 614  (3)
570 do 600  (4)

Dochody ogółem

687 do 768  (3)
657 do 687  (3)
620 do 657  (3)
607 do 620  (3)
565 do 607  (4)

Dochody własne

231 do 265  (3)
208 do 231  (3)
197 do 208  (3)
178 do 197  (3)
163 do 178  (4)

Dotacje celowe

155 do 180  (4)
150 do 155  (1)
135 do 150  (4)
128 do 135  (3)
122 do 128  (4)

Subwencja ogólna

322 do 408  (4)
314 do 322  (1)
295 do 314  (4)
274 do 295  (3)
218 do 274  (4)



Tabela 2.5.1.  Dochody, wydatki, wynik budżetów powiatów w 2007 r. (w tys. zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  P O L S K A 16 205 165  16 154 756  99,7  16 838 203  16 069 643  95,4  -633 038  85 113  346 520  182  261 406  132  3,7  3,9  

2  Dolnośląskie 1 431 722  1 411 747  98,6  1 526 643  1 422 745  93,2  -94 921  -10 997  31 730  13  42 727  13  5,1  5,4  
3  Kujawsko-pomorskie 764 336  774 646  101,3  781 829  757 604  96,9  -17 493  17 042  22 867  13  5 825  6  4,0  2,9  
4  Lubelskie 1 042 700  985 402  94,5  1 060 563  982 752  92,7  -17 863  2 650  21 200  9  18 550  11  4,6  3,6  
5  Lubuskie 497 601  495 362  99,6  524 924  503 788  96,0  -27 323  -8 426  1 811  2  10 237  10  2,2  2,5  
6  Łódzkie 1 030 892  1 032 532  100,2  1 073 464  1 025 563  95,5  -42 573  6 968  19 607  14  12 639  7  3,1  3,1  
7  Małopolskie 1 291 720  1 310 121  101,4  1 362 827  1 331 576  97,7  -71 106  -21 455  14 178  8  35 634  11  2,4  4,9  
8  Mazowieckie 1 960 769  1 963 253  100,1  2 043 382  1 945 126  95,2  -82 613  18 127  40 671  25  22 544  12  3,0  3,8  
9  Opolskie 546 953  556 704  101,8  564 760  547 383  96,9  -17 807  9 322  20 757  7  11 436  4  5,2  7,4  

10  Podkarpackie 1 114 793  1 105 273  99,1  1 142 151  1 084 797  95,0  -27 358  20 476  33 088  13  12 612  8  4,7  3,2  
11  Podlaskie 471 704  458 349  97,2  477 024  444 763  93,2  -5 320  13 586  17 049  9  3 462  5  5,5  2,3  
12  Pomorskie 900 944  908 471  100,8  943 900  900 261  95,4  -42 956  8 210  17 891  11  9 681  5  2,9  3,3  
13  Śląskie 1 141 764  1 129 831  99,0  1 185 321  1 117 652  94,3  -43 557  12 180  23 044  12  10 864  5  3,1  2,7  
14  Świętokrzyskie 727 292  721 661  99,2  754 653  724 649  96,0  -27 360  -2 988  8 990  7  11 978  6  2,3  3,7  
15  Warmińsko-mazurskie 864 556  864 098  99,9  887 454  856 862  96,6  -22 898  7 236  19 543  12  12 306  7  3,4  4,1  
16  Wielkopolskie 1 578 235  1 591 717  100,9  1 653 525  1 602 284  96,9  -75 290  -10 567  29 739  12  40 306  19  4,2  4,5  
17  Zachodniopomorskie 839 185  845 587  100,8  855 783  821 837  96,0  -16 598  23 750  24 354  15  603  3  3,4  0,5  

nominalnie realnie1) nominalnie realnie1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1  P O L S K A 108,8  106,3  113,9  124,9  108,8  102,0  103,1  100,6  104,9  92,2  92,3  

2   Dolnośląskie 109,7  107,2  117,3  124,9  106,6  105,5  105,3  102,8  106,0  100,2  99,0  
3   Kujawsko-pomorskie 106,6  104,1  109,8  125,4  111,3  93,6  98,7  96,2  101,2  77,9  79,0  
4   Lubelskie 108,0  105,5  114,8  123,6  107,5  101,1  100,1  97,6  105,1  76,6  76,6  
5   Lubuskie 100,6  98,1  100,2  124,2  105,3  91,8  95,2  92,7  101,1  57,2  57,3  
6   Łódzkie 109,7  107,2  120,4  125,0  106,5  101,8  105,6  103,1  105,8  104,3  104,1  
7   Małopolskie 110,9  108,4  115,8  124,9  108,0  110,7  106,4  103,9  106,8  104,0  104,0  
8   Mazowieckie 110,2  107,7  116,7  127,0  111,3  96,4  106,2  103,7  106,1  106,2  106,2  
9   Opolskie 111,3  108,8  122,5  121,4  107,5  104,7  103,7  101,2  104,3  97,8  97,8  

10  Podkarpackie 111,8  109,3  113,8  121,8  110,2  112,4  104,3  101,8  107,5  87,9  87,9  
11  Podlaskie 105,5  103,0  108,9  125,6  107,2  98,3  98,2  95,7  106,2  63,8  63,8  
12  Pomorskie 108,1  105,6  112,3  128,3  110,5  96,9  104,1  101,6  106,7  86,8  86,3  
13  Śląskie 107,4  104,9  119,8  123,1  106,7  91,3  100,6  98,1  102,2  91,1  91,3  
14  Świętokrzyskie 109,5  107,0  111,6  123,1  108,9  108,7  102,1  99,6  103,3  97,0  97,1  
15  Warmińsko-mazurskie 108,8  106,3  109,4  126,1  112,0  101,5  103,2  100,7  104,8  91,4  91,4  
16  Wielkopolskie 106,7  104,2  105,8  124,8  107,0  107,5  101,8  99,3  103,3  91,5  92,7  
17  Zachodniopomorskie 111,2  108,7  112,4  125,8  114,1  104,5  103,2  100,7  105,4  86,8  87,0  

1) Wskaźnik inflacji - 2,5%.
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Tabela 2.5.2.  Dynamika dochodów i wydatków budżetów powiatów (2006 r. = 100%) 

Wydatki ogółem Wydatki
 bieżące

Wynik budżetu

plan

Wykonanie
7:6
%

w tym 
udziały

w dochodach b.p. 
Subwencja Dotacje

celowe
Lp. WOJEWÓDZTWA

Dochody ogółem Dochody
 własne



Tabela 2.5.3.  Struktura dochodów i wydatków budżetów powiatów w latach 2006 i 2007 (w procentach)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  P O L S K A 30,8  32,2  23,1  21,7  46,1  46,1  14,7  13,1  14,6  13,1  85,3  86,9  51,0  52,7  

2  Dolnośląskie 31,5  33,6  22,7  21,8  45,9  44,6  12,0  11,4  11,9  11,2  88,0  88,6  52,8  53,3  
3  Kujawsko-pomorskie 27,3  28,1  24,3  21,3  48,4  50,6  10,8  8,5  10,5  8,4  89,2  91,5  53,0  56,9  
4  Lubelskie 27,5  29,3  23,5  22,0  48,9  48,7  17,6  13,5  17,6  13,5  82,4  86,5  46,6  47,3  
5  Lubuskie 30,6  30,4  23,1  21,1  46,3  48,5  13,4  8,1  13,4  8,1  86,6  91,9  52,3  57,6  
6  Łódzkie 31,0  34,0  24,0  22,3  45,0  43,7  13,2  13,0  13,2  13,0  86,8  87,0  55,5  55,8  
7  Małopolskie 29,8  31,1  21,6  21,5  48,6  47,4  16,5  16,1  16,5  16,1  83,5  83,9  49,3  50,1  
8  Mazowieckie 38,1  40,4  21,2  18,6  40,7  41,1  19,2  19,2  19,1  19,2  80,8  80,8  48,4  49,1  
9  Opolskie 30,0  33,0  23,6  22,2  46,5  44,9  9,1  8,6  9,1  8,6  90,9  91,4  55,1  56,6  

10  Podkarpackie 28,2  28,7  24,6  24,8  47,1  46,5  16,7  14,0  16,6  14,0  83,3  86,0  51,1  52,2  
11  Podlaskie 26,4  27,2  24,3  22,6  49,4  50,2  18,8  12,2  18,8  12,2  81,2  87,8  51,2  55,9  
12  Pomorskie 30,0  31,2  21,4  19,2  48,6  49,7  13,3  11,1  13,3  11,0  86,7  88,9  52,7  54,5  
13  Śląskie 36,1  40,2  25,9  22,0  38,0  37,8  14,2  12,9  14,2  12,9  85,8  87,1  47,2  50,4  
14  Świętokrzyskie 25,1  25,6  26,9  26,7  48,0  47,7  19,0  18,0  18,9  18,0  81,0  82,0  50,3  52,5  
15  Warmińsko-mazurskie 24,0  24,1  24,4  22,7  51,6  53,1  11,6  10,3  11,6  10,3  88,4  89,7  52,5  53,1  
16  Wielkopolskie 33,3  33,0  19,9  20,0  46,9  47,0  13,3  11,9  12,7  11,6  86,7  88,1  50,8  53,3  
17  Zachodniopomorskie 28,3  28,6  25,2  23,7  46,4  47,7  11,5  9,7  11,5  9,7  88,5  90,3  54,2  55,6  

Tabela 2.5.4.  Dochody budżetów powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 i 2007 (w zł)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1  P O L S K A 586  637  180  205  87  109  270  293  135  138  20  20  

2  Dolnośląskie 626  687  197  231  105  131  287  306  142  150  18  22  
3  Kujawsko-pomorskie 570  606  156  170  72  90  276  306  138  129  13  8  
4  Lubelskie 560  607  154  178  58  73  274  295  132  134  21  23  
5  Lubuskie 643  648  197  197  82  102  298  314  149  137  13  8  
6  Łódzkie 561  616  174  209  84  106  253  269  135  137  25  22  
7  Małopolskie 512  565  152  176  79  99  249  268  110  122  21  27  
8  Mazowieckie 598  657  228  265  119  151  243  270  127  122  23  17  
9  Opolskie 546  610  164  201  84  102  254  274  129  135  10  15  

10  Podkarpackie 559  626  158  180  66  81  263  291  138  155  23  28  
11  Podlaskie 565  597  149  163  59  75  279  300  137  135  29  18  
12  Pomorskie 621  667  186  208  83  105  302  331  133  128  18  14  
13  Śląskie 537  577  194  232  118  146  204  218  139  127  21  14  
14  Świętokrzyskie 614  674  154  172  66  82  295  322  165  180  37  54  
15  Warmińsko-mazurskie 705  768  169  185  70  89  364  408  172  175  24  19  
16  Wielkopolskie 584  620  194  205  93  116  274  292  116  124  11  10  
17  Zachodniopomorskie 671  744  190  213  80  101  312  355  169  177  20  35  
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Tabela 2.5.5.  Wydatki budżetów powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 i 2007 (w zł)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1  P O L S K A 615  633  90  83  90  83  525  550  314  334  36  41  

2  Dolnośląskie 657  692  79  79  78  78  578  614  347  369  36  41  
3  Kujawsko-pomorskie 602  593  65  50  63  50  537  542  319  337  36  33  
4  Lubelskie 603  605  106  82  106  82  497  524  281  286  62  81  
5  Lubuskie 692  659  93  53  93  53  599  605  362  380  24  24  
6  Łódzkie 578  612  76  80  76  79  502  532  321  341  26  26  
7  Małopolskie 542  575  89  93  89  93  453  482  267  288  33  38  
8  Mazowieckie 615  650  118  125  118  125  497  526  298  319  45  52  
9  Opolskie 576  600  52  52  52  52  524  549  317  340  32  38  

10  Podkarpackie 588  614  98  86  98  86  490  528  300  321  30  35  
11  Podlaskie 588  580  111  71  111  71  478  509  301  324  25  30  
12  Pomorskie 640  661  85  73  85  73  555  588  337  360  29  33  
13  Śląskie 567  570  80  73  80  73  487  497  268  288  37  42  
14  Świętokrzyskie 661  677  125  122  125  122  535  555  332  355  37  36  
15  Warmińsko-mazurskie 738  762  86  78  86  78  652  683  387  405  38  50  
16  Wielkopolskie 616  625  82  75  78  72  535  550  313  333  30  34  
17  Zachodniopomorskie 702  723  81  70  81  70  621  653  380  402  35  44  

Tabela 2.5.6.  Relacje dochodów i wydatków powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca do średnich dochodów i wydatków
                 powiatów w kraju w 2007 r. (w procentach)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  P O L S K A 100  100  100  100  100  100  100  100  100  

2  Dolnośląskie 108  113  121  104  108  107  109  95  112  
3  Kujawsko-pomorskie 95  83  83  104  93  41  94  61  99  
4  Lubelskie 95  87  67  101  97  111  96  98  95  
5  Lubuskie 102  96  94  107  99  37  104  64  110  
6  Łódzkie 97  102  97  92  99  111  97  96  97  
7  Małopolskie 89  86  91  91  88  132  91  112  88  
8  Mazowieckie 103  129  139  92  88  85  103  150  96  
9  Opolskie 96  98  94  93  98  72  95  62  100  

10  Podkarpackie 98  88  74  99  112  139  97  104  96  
11  Podlaskie 94  79  69  102  98  89  92  85  92  
12  Pomorskie 105  101  97  113  93  67  104  88  107  
13  Śląskie 91  113  134  74  92  69  90  88  90  
14  Świętokrzyskie 106  84  75  110  130  266  107  147  101  
15  Warmińsko-mazurskie 121  90  82  139  127  95  120  94  124  
16  Wielkopolskie 97  100  107  99  90  47  99  90  100  
17  Zachodniopomorskie 117  104  93  121  128  170  114  84  119  
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Tabela 2.5.7. Zobowiązania powiatów według tytułów dłużnych, według stanu na 31.12.2007 r. (w tys. zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  P O L S K A   2 639 529  16,3  486 130  3,0  2 147 389  13,3  2 082 223  12,9  0  0,0  6 010  0,0  4 017  0,0  

2  Dolnośląskie 341 398  24,2  73 710  5,2  266 627  18,9  264 056  18,7  0  0,0  1 061  0,1  920  0,1  
3  Kujawsko-pomorskie 79 744  10,3  29 300  3,8  50 326  6,5  47 519  6,1  0  0,0  117  0,0  117  0,0  
4  Lubelskie 161 255  16,4  5 500  0,6  155 607  15,8  147 390  15,0  0  0,0  148  0,0  78  0,0  
5  Lubuskie 130 650  26,4  42 450  8,6  88 134  17,8  83 044  16,8  0  0,0  66  0,0  54  0,0  
6  Łódzkie 151 751  14,7  16 980  1,6  134 767  13,1  130 944  12,7  0  0,0  4  0,0  3  0,0  
7  Małopolskie 230 455  17,6  9 100  0,7  221 312  16,9  219 381  16,7  0  0,0  43  0,0  12  0,0  
8  Mazowieckie 238 990  12,2  67 050  3,4  171 831  8,8  152 344  7,8  0  0,0  109  0,0  73  0,0  
9  Opolskie 75 575  13,6  40 100  7,2  35 448  6,4  35 448  6,4  0  0,0  27  0,0  3  0,0  

10  Podkarpackie 186 538  16,9  39 400  3,6  146 705  13,3  146 704  13,3  0  0,0  434  0,0  236  0,0  
11  Podlaskie 45 970  10,0  0  0,0  45 968  10,0  44 627  9,7  0  0,0  2  0,0  2  0,0  
12  Pomorskie 159 481  17,6  44 100  4,9  115 067  12,7  114 558  12,6  0  0,0  313  0,0  288  0,0  
13  Śląskie 143 233  12,7  0  0,0  143 231  12,7  141 968  12,6  0  0,0  2  0,0  2  0,0  
14  Świętokrzyskie 114 478  15,9  4 000  0,6  110 459  15,3  110 069  15,3  0  0,0  20  0,0  14  0,0  
15  Warmińsko-mazurskie 216 627  25,1  40 400  4,7  176 126  20,4  175 616  20,3  0  0,0  100  0,0  63  0,0  
16  Wielkopolskie 231 624  14,6  36 200  2,3  191 972  12,1  175 658  11,0  0  0,0  3 452  0,2  2 042  0,1  
17  Zachodniopomorskie 131 761  15,6  37 840  4,5  93 808  11,1  92 896  11,0  0  0,0  112  0,0  110  0,0  
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2.6. Wykonanie budżetów przez województwa samorządowe 
 

Od 2007 r., w rozumieniu zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju49, 
samorząd województwa, jako instytucja zarządzająca, otrzymuje z budżetu państwa  
– w formie zaliczki, dotację rozwojową na realizację regionalnego programu operacyjnego, 
która stanowi jego dochód. Zarząd województwa może dokonywać zmian w planie dochodów  
i wydatków budżetu samorządu województwa w zakresie środków przeznaczonych na realizację 
regionalnych programów operacyjnych, dla których samorząd województwa jest instytucją 
zarządzającą. Zmiany te, wyłącznie w ramach przyznanych środków, mogą być dokonywane  
w związku z wnioskiem beneficjenta pomocy udzielanej ze środków przewidzianych na realizację 
regionalnych programów operacyjnych. 

Zasady podziału części regionalnej subwencji ogólnej na 2007 r., uzależniające jej 
wysokość od wydatków bieżących poniesionych przez województwa na regionalne 
przewozy pasażerskie w 2005 r., zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów. 
 Samorządy województw nadal są uzależnione od rządowych decyzji w sprawie 
przyznania ostatecznych kwot subwencji oraz dotacji celowych (stanowiących ponad 30% 
ich dochodów), których wysokość w trakcie roku ulega znacznym zmianom. 
 
2.6.1. Dochody 
 
Wykonanie planu dochodów 
 

Dochody województw samorządowych w 2007 r. wyniosły 11 348 892 tys. zł i wykonane 
zostały w 98,4% (w roku 2006 r. w 96,3%). W porównaniu do roku poprzedniego, dochody 
ogółem wzrosły o 19,6%, (realnie o 17,1%). We wszystkich województwach samorządowych 
nastąpił wzrost dochodów ogółem, który wahał się od 0,2% w śląskim do 36,6% w podlaskim. 
Przyrost dochodów wynikał głównie ze zwiększonych wpływów z udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, dochodów majątkowych, pozostałych 
dochodów własnych oraz dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 
jak również z transferu środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych zagranicznych. 
Poziom, dynamikę i strukturę dochodów województw samorządowych prezentuje tabela 2.6.1.  
 

Poziom, dynamika i struktura dochodów województw samorządowych w latach 2006 i 2007 

2006 2007 

Wyszczególnienie Wykonanie
 (w tys. zł) 

Plan        
(w tys. zł) 

Wykonanie   
(w tys. zł) 

Wykonanie 
planu 
(w %) 

4:3 

Dynamika 
(w %) 

4:2 

Struktura 
(w %) 

1 2 3 4 5 6 7 

Dochody ogółem, z tego: 9 485 847 11 534 594 11 348 892 98,4 119,6 100,0 
- dochody własne 6 055 934 7 420 756 7 749 196 104,4 128,0 68,3 
- dotacje celowe 1 349 005 1 997 782 1 483 626 74,3 110,0 13,1 
- subwencja ogólna 2 080 908 2 116 056 2 116 070 100,0 101,7 18,6 

 

                                                 
49 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz.1658). 
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Województwa samorządowe pozyskały w 2007 r. środki z Unii Europejskiej i z innych 
źródeł zagranicznych w wysokości 14,0% dochodów ogółem (w 2004 r. – 4,4%, w 2005 r.  
– 3,3%, a w 2006 r. – 10,5%).  

Województwa samorządowe wykonały ponad plan dochody własne, a subwencje  
z budżetu państwa były przekazywane zgodnie z planem w pełnej wysokości. Na wykonanie 
dochodów własnych50 powyżej planu (w 104,4%), rzutowała przede wszystkim realizacja 
wpływów z udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych (w 112,1%) i osób 
fizycznych (w 111,3%). Dochody z majątku oraz pozostałe dochody własne wykonane 
zostały poniżej przyjętego planu, odpowiednio w 85,4% i w 86,0%.  

Przyczyną niskiego wykonania (74,3%) dochodów z tytułu dotacji celowych, było jak  
w latach poprzednich, przede wszystkim nieprzekazanie z budżetu państwa dotacji celowych 
na zadania zlecone oraz zadania własne województw i umieszczenie ich części w wykazie 
wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2007 r.51 Realizacja dotacji na 
zadania zlecone i zadania własne wyniosła odpowiednio 79,4% i 61,1% planu. Wystąpiło też 
niepełne wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej (87,3%), jak również zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień między jst (96,0%) oraz dotacji otrzymanych z funduszy celowych (96,0%). 
Niewykonane dotacje dotyczyły również finansowania zadań realizowanych w ramach 
Zintegrowanych Programów Operacyjnych Rozwoju Regionalnego (ZPORR)52. 

W 2007 r. budżety województw samorządowych wielokrotnie ulegały zmianom  
w zakresie zmian kwot subwencji, wprowadzenia dotacji z budżetu państwa (w tym dotacji 
rozwojowych, wynikających z podziału rezerw budżetowych), kontraktów wojewódzkich, 
porozumień zawartych z jst, pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej, (refundacja 
poniesionych wydatków na zadania współfinansowane z funduszy unijnych), pełnienia 
obowiązków Instytucji Wdrażającej ZPORR i Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
 
Dynamika i struktura dochodów 

 
Dynamika głównych źródeł dochodów województw wskazywała na wzrost wszystkich 

ich rodzajów, tj. dochodów własnych, subwencji i dotacji celowych (tabela 2.6.2.). 
Rok 2007 był kolejnym okresem, w którym zwiększyły się (o 19,6%) dochody 

województw samorządowych. Najwyższy wzrost odnotowano w województwie podlaskim  
– o 36,6%, a najniższy – o 0,2% w województwie śląskim. Przyrost dochodów wynikał 
przede wszystkim ze zwiększenia ogólnych kwot udziałów w podatku dochodowym od osób 
prawnych (o 26,6%) i fizycznych (o 23,8%), dochodów z majątku (o 86,3%), pozostałych 
dochodów własnych (o 32,1%), dotacji celowych na zadania zlecone (o 54,4%) oraz dotacji 

                                                 
50 Dochody sklasyfikowane w § 270 (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządowych 

województw, pozyskane z innych źródeł), § 629 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 
samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł) i § 853 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 
przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych), zostały 
zaliczone w niniejszym opracowaniu do dochodów własnych. 

51 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie 
wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1 760). 

52 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest współfinansowany z zasobów Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. To jeden z sześciu programów 
operacyjnych, które służyły realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 - 2006. ZPORR zarządzany jest na 
poziomie krajowym, jednakże jego wdrażanie odbywa się w dużej mierze na poziomie regionalnym. 
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z tytułu zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
(o 8,9%). Subwencja ogólna wzrosła jedynie o 1,7%. 

We wszystkich województwach samorządowych wystąpiło zwiększenie dochodów 
własnych – średnio o 28,0%, przy skrajnych wartościach w województwie śląskim – 11,0% 
i w podlaskim – 65,9%. Tak znaczny wzrost dochodów w województwie podlaskim wynikał 
przede wszystkim z pozyskania środków z Unii Europejskiej, jak również wpływów  
z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. 

Struktura dochodów ogółem wskazuje, że podstawowym źródłem dochodów 
województw samorządowych były, podobnie jak w roku ubiegłym, dochody własne, których 
udział zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego o 4,5 punktu procentowego i wyniósł 
68,3%. W strukturze dochodów poszczególnych województw samorządowych, ten rodzaj 
dochodów wahał się od 46,5% w lubelskim do 87,8% w mazowieckim.  

Najważniejszym źródłem dochodów własnych województw, podobnie jak w latach 
poprzednich, były udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu 
państwa, których kwota wzrosła średnio w kraju o 26,1% (1 223 418 tys. zł). Złożyły się na 
to zwiększone o 1 059 896 tys. zł wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz o 163 522 tys. zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Ogólna kwota udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
wyniosła 5 902 667 tys. zł. To źródło dochodów własnych województw samorządowych 
było najbardziej podatne na wahania koniunktury gospodarczej kraju i zarazem ściśle 
powiązane ze wzrostem gospodarczym Polski oraz polityką fiskalną państwa.  

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły średnio 44,5%, natomiast 
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7,5% uzyskanych dochodów ogółem. 
Wzrost w 2007 r. kwot udziałów, zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych jak  
i fizycznych, wystąpił we wszystkich województwach i kształtował się w granicach od 
17,8% w śląskim do 43,6% w podlaskim. W 9 województwach wzrost udziałów  
w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa był wyższy od średniego w kraju.  

Pozostałe dochody własne wzrosły, w porównaniu do roku ubiegłego, o 32,1%  
i osiągnęły kwotę 1 748 831 tys. zł, stanowiącą 15,4% dochodów ogółem województw 
samorządowych. W poszczególnych województwach pozostałe dochody własne zajmowały 
w strukturze dochodów od 7,0% w mazowieckim do 24,8% w warmińsko-mazurskim. 
Dochody te związane był głównie z uzyskaniem przez województwa samorządowe środków 
ze źródeł zagranicznych, stanowiących refundację poniesionych wcześniej wydatków. 
Uzyskiwano je również m.in. z opłat: za korzystanie ze środowiska, produktowej, za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za wydawanie zezwoleń na przewozy, a także z odsetek od 
środków finansowych na rachunkach bankowych, kar i grzywien, wpłat do budżetów 
województw dokonywanych przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, 
wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących i inwestycyjnych oraz darowizn i wpływów ze zwrotów dotacji 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, jak 
również ze zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających roku 2006. 

Dochody z majątku uzyskane przez województwa samorządowe w kwocie 97 699 tys. zł, 
stanowiły średnio 0,9% dochodów ogółem (w 2006 r. - 0,6%). Ich wielkość, w porównaniu 
do roku ubiegłego, zwiększyła się o 86,3%. Dochody z majątku pochodziły ze sprzedaży 
nieruchomości i innych składników majątkowych, a także z najmu i dzierżawy majątku, jak 
również z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości. Nadal 
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udział tego rodzaju dochodów własnych był niewysoki, osiągając maksymalny poziom 
(3,5%) w województwie pomorskim i poziom minimalny (0,3%) w województwach 
lubelskim, mazowieckim i opolskim. W województwie świętokrzyskim kwoty dochodów 
majątkowych były tak znikome, że w strukturze dochodów województwa nie znalazły 
odzwierciedlenia. 

Subwencja ogólna dla województw w kwocie 2 116 070 tys. zł, wzrosła w porównaniu 
do ubiegłego roku jedynie o 1,7%. W 11 województwach odnotowano wzrost subwencji 
ogólnej, który wahał się od 0,3% w śląskim do 14,7% w małopolskim. W pozostałych 
województwach nastąpił spadek subwencji ogólnej od 11,5% w mazowieckim do 1,0%  
w łódzkim. 

Udział dochodów pochodzących z subwencji zajmował w strukturze dochodów ogółem 
18,6% i obniżył się w porównaniu do roku 2006 o 3,3 punktu procentowego. Na subwencję 
ogólną składały się poszczególne jej części, które w strukturze dochodów ogółem stanowiły: 
część wyrównawcza – 7,5%, część regionalna – 5,7%, część oświatowa – 5,2% oraz 
uzupełnienie dochodów województw – 0,2%. W poszczególnych województwach subwencja 
ogólna stanowiła od 6,4% dochodów ogółem w mazowieckim do 36,2% w lubelskim. 

Część oświatowa subwencji ogólnej (595 680 tys. zł) w stosunku do roku ubiegłego 
wzrosła o 3,1%. W poszczególnych województwach subwencja oświatowa w strukturze 
dochodów stanowiła od 2,9% w świętokrzyskim do 8,7% w kujawsko-pomorskim.  
W trzech województwach: świętokrzyskim, opolskim oraz małopolskim, nastąpił spadek 
dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej, który wyniósł odpowiednio 3,2%, 1,9%  
i 1,4%. 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zwiększyła się, w porównaniu do roku ubiegłego 
o 1,3% i wyniosła 849 564 tys. zł. Określony ustawowo sposób liczenia subwencji 
wyrównawczej sprawił, że podobnie jak w roku ubiegłym, nie otrzymały jej trzy 
województwa: mazowieckie, śląskie i wielkopolskie. W pozostałych 13 regionach udział 
części wyrównawczej subwencji ogólnej w dochodach ogółem był zróżnicowany i wahał się 
od 2,8% w dolnośląskim do 19,4% w świętokrzyskim. 

W porównaniu do roku ubiegłego, nastąpił spadek części subwencji wyrównawczej  
w 5 województwach, najwyższy o 58,8% w województwie opolskim, najniższy o 2,7%  
w lubelskim. Zmniejszenie subwencji w województwie opolskim wynikało ze sposobu jej 
liczenia. Z uwagi na uzyskane dochody na jednego mieszkańca z wpływów z udziałów  
w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych w 2005 r., znacznie powyżej 
średniej krajowej dla województw, województwo nie otrzymało kwoty podstawowej części 
wyrównawczej subwencji ogólnej. W pozostałych 8 województwach nastąpił wzrost  
w przedziale od 0,8% w świętokrzyskim do 59,8% w pomorskim. 

Część regionalna subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 0,7%  
i wyniosła 642 325 tys. zł. W 7 województwach, ta część subwencji obniżyła się od 42%  
w województwie pomorskim do 0,5% w lubelskim. Najwyższy wzrost tej części subwencji 
odnotowano w województwie opolskim – o 78,1%, a najniższy w województwie podlaskim 
– o 1,9%. Otrzymały ją wszystkie województwa, a jej udział w dochodach poszczególnych 
regionów wahał się od 0,6% w małopolskim do 13,4% w opolskim. 

Kwota uzupełniająca subwencji ogólnej wyniosła 28 500 tys. zł i wzrosła w stosunku do 
roku ubiegłego o 7,0%. Środki te przeznaczone były głównie na inwestycje rozpoczęte przed 
dniem 1 stycznia 1999 r. Relacja kwoty na uzupełnienie subwencji ogólnej do dochodów 
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ogółem osiągnęła minimalną wartość – 0,1% w województwach: kujawsko-pomorskim, 
mazowieckim i zachodniopomorskim, a maksymalną – 1,4% w opolskim. Województwa: 
lubelskie, śląskie oraz wielkopolskie nie otrzymały uzupełnienia subwencji ogólnej. 

Dotacje celowe otrzymane przez województwa samorządowe wyniosły 1 483 626 tys. zł 
i wzrosły, w stosunku do roku ubiegłego, o 10,0%. W województwach: małopolskim, 
mazowieckim oraz śląskim ten rodzaj dochodów obniżył się odpowiednio o 2,8%, 2,4%  
i 27,8%, podczas gdy w pozostałych regionach kwoty dotacji zwiększyły się – od 3,6%  
w opolskim do 84,7% w łódzkim. Znaczny wzrost dochodów z tytułu dotacji w województwie 
łódzkim wynikał przede wszystkim z otrzymanych środków na realizację zadań z udziałem 
Unii Europejskiej oraz na realizację zadań w ramach podpisanego porozumienia  
z Ministerstwem Transportu i Budownictwa na częściowe finansowanie drogowych zadań  
z zakresu poprawy i bezpieczeństwa ruchu. Średni udział dotacji celowych w strukturze 
dochodów ogółem zmniejszył się o 1,1 punktu procentowego i wyniósł 13,1%, osiągając 
skrajne wartości w województwie mazowieckim – 5,8% i w podlaskim – 21,2%. 

Dotacje na zadania zlecone wyniosły 747 188 tys. zł i stanowiły 6,6% dochodów ogółem 
województw samorządowych. W porównaniu do roku ubiegłego, nastąpił ich wzrost  
o 54,4%. Wynikał on głównie z otrzymanych środków na zadania realizowane z udziałem 
Unii Europejskiej. Dotacje na inwestycje w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej wyniosły 417 304 tys. zł i stanowiły w strukturze dochodów ogółem 
3,7%. Dotacje te przeznaczano m.in. na: budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych, usuwanie skutków powodzi, sfinansowanie staży, studiów podyplomowych 
lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz szereg działań administracyjnych 
wynikających ze zwiększenia zakresu kompetencji samorządu wojewódzkiego. Dotacje na 
zadania zlecone przeznaczono również na działania z zakresu: służby zastępczej, 
ratownictwa medycznego, na wykonanie zadań samorządu województwa wynikających  
z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004 - 2006”. W poszczególnych województwach udział dotacji na 
wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w strukturze dochodów był 
bardzo zróżnicowany i wynosił od 2,5% w mazowieckim do 15,1% w lubuskim. 

Do dotacji na zadania własne zaliczane były również dotacje rozwojowe, które po raz 
pierwszy w 2007 r. otrzymały województwa samorządowe w wysokości 24 777 tys. zł. Dotacje na 
zadania własne wyniosły 476 190 tys. zł i zmalały o 7,9%, stanowiąc w strukturze dochodów 
ogółem 4,2%. W stosunku do przyjętego planu wykonano je w 61,1%, co związane było  
z umieszczeniem części ich kwot w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa w roku 
2007. Na inwestycje wydatkowano 49,7% ogólnej kwoty tych dotacji. W poszczególnych 
województwach samorządowych udział dotacji na zadania własne w dochodach ogółem wahał się 
od 2,3% w województwie opolskim do 8,6% w lubelskim. Dotacje celowe otrzymywane  
z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczane były m.in. na zadania objęte 
kontraktami wojewódzkimi, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zakup 
kolejowych pojazdów szynowych, dofinansowanie programów wyrównywania szans 
edukacyjnych, aktywizację obszarów wiejskich oraz realizację innych programów w ramach 
różnych priorytetów ZPORR (np. Wzmacnianie Rozwoju Zasobów Ludzkich, Promocja 
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Przedsiębiorczości, Pomoc Techniczna, Rozwój Lokalny), a także na wdrażanie Programów 
Inicjatyw Wspólnotowych w ramach programu INTERREG III A, B, C. 

Województwa samorządowe otrzymały z budżetów innych jst dotacje celowe na realizację 
wspólnych zadań w kwocie 146 356 tys. zł, stanowiącą 1,3% ogółu dochodów. W porównaniu 
do roku ubiegłego, uległy one zmniejszeniu o 35,5%, tj. o 80 481 tys. zł. Na inwestycje 
przeznaczono 127 436  tys. zł (87,1%) tych dotacji. Wspólne przedsięwzięcia obejmowały, 
podobnie jak w roku ubiegłym, zadania z zakresu: drogownictwa, kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, administracji publicznej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia 
oraz realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej” w ramach działań 
ZPORR. Porozumienia o wspólnym prowadzeniu zadań najbardziej efektywnie stosowano  
w województwie śląskim, w którym dotacje celowe tego rodzaju stanowiły 9,9% dochodów, 
natomiast województwo lubelskie w ogóle nie skorzystało z tej formy realizacji przedsięwzięć. 

Dotacje z funduszy celowych w kwocie 59 589 tys. zł, w porównaniu do roku ubiegłego, 
obniżyły się o 16,4% i stanowiły 0,5% w strukturze dochodów ogółem. Dotacje te wystąpiły 
we wszystkich województwach, a udział ich w dochodach poszczególnych jednostek 
ukształtował się w przedziale od 0,1% w mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim do 
1,6% w opolskim. Dotacje z Wojewódzkich Powiatowych i Gminnych Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej przeznaczone były m.in. na finansowanie: inwestycji związanych  
z urządzeniami melioracji wodnych podstawowych, na likwidację mogilników, na 
doposażenie jednostek OSP w sprzęt do ratownictwa technicznego, chemicznego  
i ekologicznego, programów przeciwdziałania powodziom i systemu informatycznego do 
obsługi kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Województwa otrzymywały 
również dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu informatycznego  
i oprogramowania niezbędnego dla biur geodezji i terenów rolnych.  

Na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, województwa 
samorządowe otrzymały dotacje w kwocie 54 304 tys. zł, które były wyższe o 8,9%  
w stosunku do 2006 r., i stanowiły 0,5% dochodów ogółem województw. W 2007 r. wszystkie 
województwa otrzymały dotacje tego rodzaju. W ramach porozumień realizowano zadania 
związane z mecenatem państwa w dziedzinie kultury i sztuki, ujęte w Programie Operacyjnym 
- Mecenat 2007 r., w ramach którego organizowano wystawy, konkursy, festiwale, 
dokonywano zakupów muzealiów i nowości wydawniczych, a także wykonywano prace 
konserwatorskie. Ponadto, poszczególne województwa podpisywały porozumienia  
z ministerstwami na realizację różnych projektów, np. z Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej na realizację spotkań promocyjno-szkoleniowych, z Ministerstwem Transportu  
i Budownictwa na częściowe finansowanie zadań z Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. Wysokość dotacji była zróżnicowana od 920 tys. zł w województwie 
kujawsko-pomorskim do 15 560 tys. zł w podlaskim. 

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł dochodów w latach 2006 i 2007 
prezentuje tabela 2.6.3.  
 
Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

 
Dochody ogółem uzyskane przez województwa samorządowe w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca wyniosły w kraju średnio 298 zł (w 2006 r. – 249 zł). Cztery 
województwa (mazowieckie – 479 zł, lubuskie – 354 zł, dolnośląskie – 340 zł, warmińsko 
-mazurskie – 306 zł) osiągnęły dochody ogółem per capita powyżej średniej krajowej. 
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Najniższy wskaźnik – 219 zł wystąpił w województwie łódzkim, które od momentu 
powstania województw samorządowych uzyskiwało najmniejsze w kraju dochody  
w przeliczeniu na mieszkańca.  

Poziom dochodów z poszczególnych źródeł w przeliczeniu na jednego mieszkańca był 
bardzo zróżnicowany, co obrazuje tabela 2.6.4.  

Średnie dla kraju dochody własne województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
zwiększyły się o 27,7%, osiągając w 2007 r. poziom 203 zł. Podobnie jak w roku ubiegłym, 
wzrost tego wskaźnika wystąpił we wszystkich województwach, przy czym, najwyższe 
dochody własne na jednego mieszkańca uzyskało województwo mazowieckie – 421 zł, 
natomiast najniższe – 120 zł województwo lubelskie. Najniższe dochody własne 
przypadające na jednego mieszkańca stanowiły zaledwie 28,5% dochodów uzyskanych 
przez najbogatsze województwo. 

 
        Dochody budżetowe województw samorządowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. (w zł) 
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Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe

 
 

Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przypadające 
na jednego mieszkańca kształtowały się w kraju na poziomie 155 zł (w 2006 r. – 123 zł). 
Wskaźnik ten osiągnął wartość minimalną w województwie warmińsko-mazurskim – 74 zł, 
a maksymalną w mazowieckim – 386 zł.  

Średnia kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej przypadającej na jednego 
mieszkańca kraju wyniosła 56 zł. W 9 województwach omawiany wskaźnik ukształtował się 
powyżej średniej krajowej. Skrajne wartości, podobnie jak rok temu, wystąpiły  
w wielkopolskim – 21 zł i lubuskim – 103 zł. 

Część oświatowa subwencji ogólnej per capita wyniosła średnio w kraju 16 zł (w 2006 r.  
– 15 zł). W poszczególnych województwach poziom tego wskaźnika osiągnął wartości zbliżone 
do roku poprzedniego i kształtował się w granicach od 8 zł w świętokrzyskim do 23 zł  
w kujawsko-pomorskim. 

Dochody z dotacji per capita w kraju wzrosły w 2006 r. o 11,4% i ukształtowały się na 
poziomie 39 zł. Najniższy wskaźnik osiągnęło województwo mazowieckie 28 zł, a najwyższy 
lubuskie 66 zł. W porównaniu do 2006 r. wzrost kwot dotacji per capita wystąpił  
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w 13 województwach, w województwie małopolskim i mazowieckim ukształtował się na 
poziomie roku ubiegłego, a spadek o 17 zł odnotowano jedynie w województwie śląskim. 

Średni dla kraju wskaźnik dotacji na inwestycje na jednego mieszkańca wzrósł o 2 zł  
i wyniósł 23 zł. W 8 województwach wskaźnik ten ukształtował się powyżej średniego  
w kraju, w województwie pomorskim na poziomie średnim, a w pozostałych poniżej średniej 
wielkości dla kraju. Najwyższą wartość – 40 zł osiągnęło województwo lubuskie,  
a najniższą – 11 zł uzyskano w województwie świętokrzyskim.  
 
2.6.2. Wydatki 
 
Wykonanie planu wydatków 

 
Województwa samorządowe zrealizowały plan wydatków (tabela 2.6.1.) na poziomie 

88,7%, co stanowiło kwotę 11 092 206 tys. zł (wzrost o 10,6%). Wykonanie wydatków 
ogółem w poszczególnych województwach kształtowało się od 74,5% planu wydatków  
w śląskim do 94,9% w opolskim. Podobnie jak w latach poprzednich, we wszystkich 
województwach, zarówno w kwotach zbiorczych, jak i w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 
plan nie został wykonany.  

W 2007 r. województwa sfinansowały 14,1% wydatków ze środków unijnych oraz 
innych zagranicznych (w 2006 r. – 14,3%, w 2005 r. – 9,0%, w 2004 r. – 6,8%). W ogólnej 
kwocie wydatków inwestycyjnych 22,1% stanowiły wydatki pokryte środkami 
pochodzącymi ze źródeł zagranicznych. 

Wielkość wydatków uzależniona była wprost od zgromadzonych przez daną jednostkę 
dochodów i przychodów. Wykonanie wydatków przez województwa, ich dynamikę oraz 
strukturę przedstawia poniższe zestawienie. 

 
 Dynamika i struktura wydatków budżetowych województw samorządowych w latach 2006 i 2007 

2006 2007 

Wyszczególnienie Wykonanie 
(w tys. zł) 

Plan 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
(w tys. zł) 

Wykonanie 
planu 
(w %) 

4:3 

Dynamika 
(w %) 

4:2 

Struktura 
(w %) 

1 2 3 4 5 6 7 
Wydatki ogółem, z tego: 10 028 071 12 507 799 11 092 206 88,7 110,6 100,0 
- majątkowe, w tym: 3 641 886 4 888 770 4 066 662 83,2 111,7 36,7 
   - inwestycyjne 3 563 146 4 751 718 3 931 989 82,8 110,4 35,4 
- bieżące, w tym: 6 386 185 7 619 029 7 025 543 92,2 110,0 63,3 
   - wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi 1 167 942 1 397 781 1 333 871 95,4 114,2 12,0 

   - dotacje 3 512 915 4 021 556 3 777 715 93,9 107,5 34,1 
   - wydatki na obsługę długu 29 118 58 749 43 315 73,7 148,8 0,4 
   - wydatki z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji 4 722 62 703 6 432 10,3 136,2 0,1 

   - pozostałe wydatki 1 671 488 2 078 241 1 864 210 89,7 111,5 16,8 

 
Dynamika i struktura wydatków 
 

W 2007 r., podobnie jak w roku ubiegłym, wydatki majątkowe charakteryzowały się 
większą dynamiką niż wydatki bieżące. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki 
ponoszone na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne oraz wydatki 
kapitałowe. Ogółem wydatki te wyniosły 4 888 770 tys. zł i w porównaniu do roku 
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ubiegłego, wzrosły o 11,7%, tj. o 424 776 tys. zł, stanowiąc 36,7% wszystkich wydatków 
województw samorządowych. Wzrost nakładów na finansowanie wydatków majątkowych, 
który wystąpił w 12 województwach był zjawiskiem pozytywnym, świadczącym  
o prowadzeniu przez nie polityki prorozwojowej i kształtował się w granicach od 1,7%  
w pomorskim do 130,1% w łódzkim. Spadek wydatków majątkowych odnotowano  
w 4 województwach, w przedziale od 33,7% w podkarpackim do 9,0% w podlaskim. 
Wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowiły od 27,4% w lubelskim do 
46,2% w opolskim. 

Wydatki kapitałowe (objęcie udziałów w spółkach), które w omawianym roku 
zrealizowało 12 województw, wyniosły 134 673 tys. zł i wzrosły o 71,0% w stosunku do 
2006 r. 

Do wydatków bieżących województw samorządowych zalicza się wydatki na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje przekazane innym samorządom, wydatki 
związane z obsługą długu publicznego, z udzielanymi poręczeniami i gwarancjami oraz 
pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem województw samorządowych i jednostek 
im podległych. Wydatki bieżące województw wyniosły 7 025 543 tys. zł i wzrosły 
w stosunku do roku ubiegłego o 10,0%. W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące 
stanowiły 63,3%, przyjmując najmniejszą wartość w województwie opolskim – 53,8%  
i największą w lubelskim – 72,6%.  

W 2007 r. nastąpiła korzystna zmiana struktury wydatków w 7 województwach,  
w których udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem obniżył się. W największym 
stopniu w łódzkim i warmińsko-mazurskim, odpowiednio o 15,0 i 12,5 punktu 
procentowego.  

W strukturze wydatków bieżących, podobnie jak w latach ubiegłych, najbardziej znaczącą 
pozycją były dotacje przekazywane przez województwa – 34,1% i pozostałe wydatki bieżące 
– 16,8%. Dotacje przeznaczano m.in. na zadania z zakresu przewozów pasażerskich, 
upowszechniania kultury, służby zdrowia i pomocy społecznej. Udział dotacji w wydatkach 
wahał się od 25,9% w opolskim do 42,8% w mazowieckim. 

Pozostałe wydatki stanowiły w strukturze wydatków poszczególnych województw od 
10,2% w mazowieckim do 28,9% w dolnośląskim.  

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w strukturze wydatków województw 
samorządowych stanowiły średnio 12,0%, tj. więcej o 0,4 punktu procentowego  
w porównaniu do 2006 r. W poszczególnych jednostkach udział ten kształtował się 
w granicach od 7,6% w mazowieckim do 16,6% w lubelskim. 

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowiły średnio w kraju 0,4% wszystkich 
wydatków, ich udział w strukturze wzrósł o 0,1 punktu procentowego, w porównaniu do roku 
2006, kształtując się na poziomie od 0,1% w świętokrzyskim do 1,1% w kujawsko 
-pomorskim. Natomiast w województwach: mazowieckim i śląskim były to śladowe kwoty  
i nie znalazły odbicia w strukturze wydatków ogółem województw. 

Wydatki na spłatę poręczeń – 6 432 tys. zł, wystąpiły w trzech województwach: 
dolnośląskim, małopolskim i mazowieckim. W porównaniu do roku ubiegłego uległy one 
zwiększeniu o 1 710 tys. zł. Spłaty poręczeń dotyczyły: Centrum Rehabilitacji i Leczenia 
Schorzeń Narządu Ruchu w Konstancinie, Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej  
w Warszawie, Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie oraz Specjalistycznego 
Rehabilitacyjno-Ortopedycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. 
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Struktura wydatków ogółem i wydatków bieżących województw samorządowych w 2007 r. 

Struktura wydatków województw 
samorządowych w 2007 r.

36,7%

63,3%

wydatki majątkowe  wydatki bieżące  

 

Struktura wydatków bieżących województw 
samorządowych w 2007 r.

0,6%

0,1%

26,5% 19,0%

53,8%

wynagrodzenia i pochodne  
dotacje  
obsługa długu  
poręczenia i gwarancje  
pozostałe wydatki bieżące  

 
 
Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej  
 

Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez województwa samorządowe 
w 2007 r. nie odbiegały od wynikających z zakresu wykonywanych zadań i ukształtowanej 
w latach ubiegłych specyfiki. Zestawienie struktury wydatków ogółem w latach 2006 i 2007 
w wybranych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie. 

 
                     Struktura wydatków województw samorządowych ogółem wg ważniejszych działów w latach 2006 i 2007 

Struktura wydatków ogółem w % 
Działy klasyfikacji budżetowej 

2006 2007 
Wydatki ogółem, z tego: 100,0 100,0 
600 - Transport i łączność 38,5 38,0 
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10,4 10,5 
851 - Ochrona zdrowia 10,3 9,7 
010 - Rolnictwo i łowiectwo 6,0 7,7 
750 - Administracja publiczna 6,1 6,9 
801 - Oświata i wychowanie 6,5 5,9 
758 - Różne rozliczenia 6,4 5,8 
853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 5,3 5,5 
150 - Przetwórstwo przemysłowe 2,4 2,7 
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3,3 2,4 
926 - Kultura fizyczna i sport 0,9 1,0 
803 - Szkolnictwo wyższe 0,9 0,6 
852 - Pomoc społeczna 0,3 0,4 
Pozostałe działy 2,7 2,9 

 
Analogicznie jak w latach poprzednich, województwa samorządowe poniosły najwyższe 

wydatki na transport i łączność – 38,0% ogólnej kwoty. Ich wielkość, w porównaniu do 
2006 r., wzrosła o 9,3%. Ze środków zaplanowanych w tym dziale finansowano 
organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, dopłaty do 
krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących 
ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego. Województwa przeznaczały również znaczne środki na budowę, 
modernizację i przebudowę dróg oraz infrastrukturę drogową, letnie i zimowe utrzymanie 
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dróg, a także na zakup kolejowych pojazdów szynowych. Udział wydatków na transport 
i łączność w strukturze wydatków ogółem mieścił się w przedziale od 23,6% w podlaskim 
do 47,2% w śląskim. Na inwestycje w tym dziale przeznaczono 47,0% ogółu wydatków 
inwestycyjnych. 

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wzrosły o 10,8% i stanowiły 10,5% 
ogółu wydatków województw. W poszczególnych województwach było to od 7,0%  
(w zachodniopomorskim) do 19,1% (w podlaskim) ogółu wydatków. Z tych środków 
finansowano prowadzenie działalności statutowej samorządowych instytucji kultury, 
działalność objętą mecenatem państwa, w ramach dotacji pozyskanych z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz przejęte inwestycje centralne, ujęte w kontraktach 
wojewódzkich. Inwestycje w kulturze stanowiły 8,3% ogółu wydatków inwestycyjnych. 
Najwięcej środków na inwestycje – 31,5%, wydatkowano w województwie podlaskim, 
przeznaczając je m.in. na budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum 
Sztuki w Białymstoku. 

Na ochronę zdrowia skierowano 9,7% wszystkich wydatków województw, od 3,3%  
w lubuskim do 17,6% w dolnośląskim. W stosunku do roku ubiegłego wzrosły one o 4,4%.  
Z wydatków bieżących refundowano przede wszystkim wynagrodzenia osobom 
odbywającym staże i specjalizacje medyczne oraz pokrywano koszty restrukturyzacji 
podległych jednostek służby zdrowia. Wydatki inwestycyjne, które stanowiły 19,3% kwoty 
wydatków inwestycyjnych wszystkich województw przeznaczono na kontynuowanie 
budowy szpitali oraz ich wyposażanie w sprzęt medyczny.  

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą obniżyły się o 7,2%, w stosunku 
do roku ubiegłego, i stanowiły 8,3% wydatków województw. Ich udział w poszczególnych 
regionach wahał się od 5,7% w mazowieckim do 11,9% w śląskim. Wydatki na oświatę 
przeznaczane były między innymi na funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz stypendia 
dla uczniów i studentów. Istotną pozycję w tych wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz  
z pochodnymi dla nauczycieli. 

Wydatki poniesione na rolnictwo i łowiectwo wzrosły w 2007 r. o 42,2% i stanowiły 7,7% 
wszystkich wydatków samorządów województw. Tak znaczny wzrost wydatków w tym dziale 
wyniknął z otrzymania dotacji na realizację zadań w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój 
Obszarów Wiejskich” (zadania z zakresu melioracji). Wydatki w omawianym dziale stanowiły 
w strukturze od 3,0% w województwie śląskim do 17,6% w lubuskim. Na inwestycje 
przeznaczono 12,7% środków. Finansowano z nich budowę i utrzymanie urządzeń melioracji 
podstawowych, a także regulację cieków wodnych, odbudowę i modernizację wałów 
przeciwpowodziowych, remonty zbiorników wodnych oraz stacji pomp odwadniających  
i nawadniających.  

Wydatki w dziale Różne rozliczenia stanowiły w strukturze 5,8%. W ramach tego działu 
województwo mazowieckie (642 325 tys. zł) dokonało wpłaty do budżetu państwa 
przeznaczonej na część regionalną subwencji ogólnej.  

Wydatki na administrację publiczną wzrosły o 26,6%. Przeznaczono na nie 6,9% ogółu 
wydatków województw samorządowych, które w strukturze wydatków poszczególnych 
województw stanowiły od 4,7% w mazowieckim do 10,6% w podlaskim. Finansowano  
z nich bieżące funkcjonowanie wojewódzkiej administracji samorządowej oraz inne cele, 
które ze względu na charakter zaliczyć można do wydatków administracyjnych. Wydatki 
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inwestycyjne na administrację stanowiły 3,7% wszystkich wydatków inwestycyjnych.  
W województwie podlaskim na inwestycje w administracji przeznaczono najwięcej – 9,6% 
ogółu wydatków inwestycyjnych województw samorządowych w tym dziale,  
z przeznaczeniem na zakup budynku biurowego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego. 
 Wydatki dotyczące pomocy i polityki społecznej stanowiły 5,9% wszystkich wydatków 
województw samorządowych. Finansowano z nich funkcjonowanie regionalnych ośrodków 
polityki społecznej oraz wojewódzkich urzędów pracy. Wojewódzkie urzędy pracy 
realizowały m.in. zadania związane z pełnieniem funkcji Instytucji Wdrażającej w ramach 
ZPORR oraz zadań związanych ze służbą zastępczą. 

Wydatki w dziale Przetwórstwo przemysłowe stanowiły 2,7% poniesionych przez 
województwa samorządowe wydatków. Przeznaczane były głównie na realizację różnych 
priorytetów w ramach ZPORR (np. 2.5 Promocja przedsiębiorczości, 2.6 Regionalne strategie 
innowacyjne i transfery wiedzy oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa). 

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono 1,0% a na szkolnictwo wyższe – 0,6% ogółu 
wydatków. Środki wydatkowano przede wszystkim na pomoc materialną dla studentów i na 
szkolenie sportowe, organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych oraz publikacje  
i wydawnictwa sportowe. 

Wydatki w niewymienionych w zestawieniu działach klasyfikacji budżetowej stanowiły 
2,9% ogółu wydatków budżetów województw. W poszczególnych działach były to niewielkie 
kwoty, których udział w strukturze wydatków był znikomy. 

 
Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca  

 
Wielkość wydatków budżetowych przypadających na jednego mieszkańca wskazywała, 

w których jst najbardziej efektywnie zaspakajane były potrzeby społeczności lokalnych. 
Średnia kwota wydatków na jednego mieszkańca kraju wyniosła 291 zł (w 2006 r. – 263 zł). 
Analogicznie jak w latach ubiegłych, w 5 województwach wskaźnik ten ukształtował się 
powyżej poziomu średniego dla kraju. Po raz pierwszy, najniższy wskaźnik per capita, 
wystąpił w województwie śląskim osiągając poziom 213 zł, co wynikało ze zmniejszenia  
o 4,5% ogólnej kwoty wydatków w województwie śląskim. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, największy wskaźnik osiągnęło województwo mazowieckie – 527 zł. Najwyższy 
wzrost o 45,0% wydatków na jednego mieszkańca wystąpił w województwie łódzkim i osiągnął 
poziom 219 zł.  

Kwoty wydatków budżetowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych 
województwach obrazuje tabela 2.6.5. 

W porównaniu do roku ubiegłego, wydatki majątkowe wzrosły w 12 województwach.  
W województwie łódzkim, które przez lata osiągało najniższe wskaźniki, nastąpił największy 
wzrost (o 131,6%) wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca i wyniósł 
88 zł. Najwyższy spadek wydatków majątkowych per capita (o 33,7%) wystąpił  
w województwie podkarpackim, a najmniej wydatków majątkowych - 66 zł, przypadało na 
jednego mieszkańca województwa lubelskiego. Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca 
wyniosły średnio w kraju 107 zł i były w porównaniu do 2006 r. wyższe o 11,5%. Wzrost 
wydatków majątkowych per capita w prawie wszystkich województwach świadczył  
o ukierunkowywaniu wydatków na cele prorozwojowe. W 5 województwach wskaźnik ten 
ukształtował się powyżej wielkości średniej dla kraju. Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 
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jednego mieszkańca w województwie mazowieckim, wynoszące 206 zł, podobnie jak  
w latach ubiegłych, zdecydowanie dominowały nad wielkościami tego wskaźnika 
uzyskanymi w innych województwach samorządowych. 

 
             Wydatki ogółem i wydatki majątkowe województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. (w zł) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydatki inwestycyjne per capita wyniosły średnio dla kraju 103 zł i w porównaniu do 
roku ubiegłego uległy zwiększeniu o 10,8%. W 12 województwach wydatki na inwestycje  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca były niższe niż wydatki majątkowe. Związane było to 
z wykonaniem wydatków kapitałowych na zakup papierów wartościowych oraz wniesieniem 
wkładów do tworzonych lub już istniejących spółek.  

Wydatki bieżące per capita w kraju wyniosły średnio 184 zł i wzrosły o 10,2% 
w porównaniu do ubiegłego roku. Najwyższa kwota wydatków bieżących na jednego 
mieszkańca – 321 zł wystąpiła ponownie w województwie mazowieckim, a najniższa 
w województwach łódzkim i małopolskim – 131 zł. W 4 województwach samorządowych 
wydatki bieżące na jednego mieszkańca ukształtowały się powyżej średniego wskaźnika. 

Średnie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w województwach 
samorządowych wzrosły o 12,9% i wyniosły 35 zł na mieszkańca. Najwyższa wartość, 
podobnie jak w latach ubiegłych, wystąpiła w województwie lubuskim – 45 zł, a najniższa 
w małopolskim – 27 zł. W 10 województwach omawiany wskaźnik był wyższy od średniej 
krajowej.  

Wydatki na dotacje per capita wzrosły w stosunku do roku ubiegłego jedynie o 7,6%  
i osiągnęły średnio 99 zł, zawierając się w przedziale od 65 zł w województwie małopolskim 
do 226 zł w mazowieckim, w którym przekroczono wartość średniej dla kraju.  

 
2.6.3. Wyniki budżetów oraz należności i zobowiązania 
 
Wynik finansowy 
 

Województwa samorządowe uzyskały w roku 2007 wynik finansowy zdecydowanie 
korzystniejszy niż w roku 2006, który zamknięto ogólnym deficytem budżetowym.  
W 2007 r. osiągnięta została nadwyżka budżetowa w kwocie 256 687 tys.  zł. W 12 regionach 

Wydatki ogółem

332 do 527  (3)
288 do 332  (3)
255 do 288  (3)
240 do 255  (3)
213 do 240  (4)

Struktura wydatków

330

Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące

Wydatki majatkowe

123 do 206  (4)
95 do 123  (3)
93 do 95  (1)
88 do 93  (4)
66 do 88  (4)
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uzyskano łączną nadwyżkę budżetową w kwocie 620 465tys. zł, stanowiącą 8,2% dochodów. 
Relacja nadwyżki do ich dochodów najkorzystniej ukształtowała się w województwie podlaskim 
i wielkopolskim, przekraczając 13%. W czterech województwach samorządowych wystąpił 
deficyt budżetowy (kujawsko-pomorskie, mazowieckie, opolskie oraz warmińsko-mazurskie)  
w łącznej wysokości 363 778 tys. zł (9,7% dochodów). Najwyższy wskaźnik – 17,3%, 
określający relację deficytu do dochodów wystąpił w województwie opolskim. Samorządy 
województw pokrywały deficyt budżetowy z zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
wyemitowanych obligacji, nadwyżek budżetowych oraz wolnych środków pochodzących  
z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
 
Przychody i rozchody  
 
 Województwa samorządowe zaplanowały w budżetach na 2007 r. przychody w kwocie 
2 591 286 tys. zł (wykonanie – 99,0%). Wpływy z kredytów i pożyczek stanowiły 56,0% 
przychodów. Z ogólnej kwoty 1 437 458 tys. zł zaciągniętych kredytów i pożyczek, 67,6% 
przeznaczono na wykonanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 
W 2007 r. województwa dolnośląskie, lubuskie oraz opolskie wyemitowały na pokrycie 
deficytu budżetowego obligacje na kwotę 152 400 tys. zł. Na wielkość przychodów złożyły 
się również nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych – 543 632 tys. zł, stanowiące 21,2% ogółu 
przychodów, natomiast wolne środki53 zajęły w strukturze przychodów 15,6%.  

Niewielki wpływ na wielkość przychodów miały spłaty pożyczek udzielonych przez 
województwa, które wyniosły 30 484 tys. zł, stanowiąc w strukturze przychodów 1,2%.  

W ramach rozchodów województwa samorządowe dokonały spłat zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w wysokości 1 131 561 tys. zł, które w strukturze rozchodów osiągnęły 
poziom 85,7%. Z tej kwoty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na wykonanie 
programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej wyniósł 1 024 283 tys. zł. Kwota 
tych spłat wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 42,4% (o 337 010 tys. zł). 

Województwa samorządowe udzieliły pożyczek na ogólną sumę 176 431 tys. zł (wzrost 
o 86,0%), która stanowiła w strukturze rozchodów 13,4%. Pożyczki udzielane były głównie 
na pokrycie zobowiązań jednostek służby zdrowia, dla których organem założycielskim są 
województwa samorządowe oraz zobowiązań Lokalnych Grup Działania działających  
w formie stowarzyszeń, związków stowarzyszeń oraz fundacji, na realizację Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W województwach: wielkopolskim, małopolskim, opolskim i podlaskim nastąpił wykup 
obligacji samorządowych w łącznej kwocie 12 300 tys. zł. 
 
Należności i zobowiązania  
 

W porównaniu do 2006 r. należności województw wzrosły o 77,3% i wyniosły ogółem 
374 153 tys. zł. Należności z tytułu udzielonych przez 11 województw pożyczek, zwiększyły się 
o 88,5% osiągając wartość 285 613 tys. zł, z czego długoterminowe wyniosły  

                                                 
53 Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikająca z rozliczeń kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych - art. 168 ust. 2 pkt 6 uofp. 
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239 729 tys. zł. Należności wymagalne w kwocie 58 534 tys. zł stanowiły 15,6% ogółu 
należności i obniżyły się w stosunku do roku ubiegłego o 932 tys. zł (o 1,6%). Na wielkość 
należności wymagalnych, podobnie jak w latach ubiegłych, rzutował głównie brak wpłat na 
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Należności województw stanowiły 18,5% kwoty 
zobowiązań.  

W roku 2007 zwiększyły się o 28,3% łączne zobowiązania województw, które 
wyniosły 2 019 320 tys. zł, co stanowiło 17,8% w stosunku do dochodów. Zobowiązania  
z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji, najważniejszego źródła 
finansowania deficytu budżetowego, stanowiły 99,8% ogólnej kwoty zadłużenia 
województw.  

Zobowiązania z tytułu wyemitowania papierów wartościowych, zaciągniętych 
kredytów i pożyczek wyniosły 2 016 181 tys. zł. Po raz pierwszy województwo 
mazowieckie zaciągnęło w międzynarodowej instytucji finansowej – Europejskim Banku 
Inwestycyjnym pożyczkę długoterminową w kwocie 259 772 tys. zł na zakup 11 pociągów 
push-pull oraz sfinansowanie deficytu. Wyemitowane obligacje, kredyty i pożyczki na 
rynku krajowym stanowiły 87,0% ogółu zaciągniętych zobowiązań.  

Zadłużenie województw rośnie od 2000 r. Jedynie w 2004 r. łączne zobowiązania 
województw samorządowych minimalnie się obniżyły. Jednakże poziom zadłużenia nie 
przekraczał w żadnym z regionów granicznego wskaźnika określonego art. 170 uofp. 
Poziom zadłużenia mierzony stosunkiem zobowiązań do dochodów był bardzo 
zróżnicowany i kształtował się w przedziale od 0,4% w województwie śląskim do 51,0% 
w województwie kujawsko-pomorskim. Zobowiązania poszczególnych województw 
według tytułów dłużnych na koniec 2007 r. prezentuje tabela 2.6.7.  

Zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 3 139 tys. zł posiadało 11 województw,  
(o 3 mniej niż w roku ubiegłym). Kwota zobowiązań wymagalnych uległa zmniejszeniu  
o 45,5% (o 2 625 tys. zł). Relacja kwoty zobowiązań do dochodów ogółem, podobnie jak  
w latach poprzednich, najbardziej niekorzystnie ukształtowała się w województwie 
lubuskim, wynosząc 0,5%. Zobowiązania wymagalne w stosunku do ZUS (615 tys. zł) 
posiadały województwa lubuskie oraz łódzkie. 

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 1 126 tys. zł 
i stanowiły 35,9% zobowiązań wymagalnych. W stosunku do roku ubiegłego, uległy one 
zmniejszeniu o 1 951 tys. zł (o 63,4%). Województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, 
opolskie, pomorskie i zachodniopomorskie nie posiadały na koniec 2007 r. żadnych 
zobowiązań wymagalnych. 

Wartość niewymagalnych zobowiązań na koniec 2007 r. z tytułu udzielonych przez 
województwa poręczeń i gwarancji wyniosła 1 022 384 tys. zł i wzrosła w stosunku do 
roku ubiegłego jedynie o 1,6%. W omawianym okresie samorządy województw udzieliły 
poręczeń i gwarancji na kwotę 108 149 tys. zł (w 2006 r. – 684 291 tys. zł). Złożyły się na 
to w głównej mierze poręczenia udzielone jednostkom służby zdrowia, dla których 
organem założycielskim jest województwo samorządowe. To zjawisko może spowodować 
potencjalne zwiększenie się zobowiązań wymagalnych, gdyż w przypadku 
niewypłacalności jednostek służby zdrowia, ich zadłużenie będzie musiał przejąć 
samorząd województwa.  

Spłaty za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, dokonały trzy 
województwa samorządowe w wysokości 6 432 tys. zł.  
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2.6.4. Podsumowanie  
 

1. Dochody województw samorządowych w 2007 r. wyniosły 11 348 892 tys. zł i stanowiły 98,4% 
planu. Zwiększenie, w stosunku do roku poprzedniego, dochodów o 19,6% wynikało głównie 
ze wzrostu o 26,1% wpływów z udziałów w podatkach dochodowych oraz pozyskania 
większych o 59,5% środków unijnych i innych zagranicznych . Uzyskanie przez województwa 
samorządowe wyższej o 28,0% kwoty dochodów własnych wpłynęło na zwiększenie 
samodzielności finansowej tych jednostek. Odnotowano wysoki wzrost dotacji celowych na 
zadania z zakresu administracji rządowej – o 54,4% (głównie na zadania związane  
z rozwojem obszarów wiejskich), dotacje celowe zwiększyły się o 10,0%, a subwencja ogólna 
o 1,7%. 

2. W strukturze dochodów województw samorządowych dominowały dochody własne  
– stanowiące 68,3%, których udział zwiększył się w 2007 r. o 4,5 punktu procentowego. 
Udział dotacji celowych obniżył się z 14,2% do 13,1% a subwencji zmniejszył się o 3,3 
punktu procentowego, osiągając poziom 18,6%. Podstawowym źródłem dochodów 
własnych, podobnie jak w latach ubiegłych, były udziały w podatkach dochodowych 
stanowiące 76,2%. 

3. Wydatki ogółem województw samorządowych wzrosły o 10,6% i zostały wykonane w kwocie 
11 092 206 tys. zł, co stanowiło 88,7% planu. Wydatki majątkowe zwiększyły się o 11,7%  
a wydatki bieżące o 10,0%. Struktura wydatków uległa niewielkim zmianom, gdyż udział 
wydatków majątkowych wzrósł tylko o 0,4 punktu procentowego, osiągając poziom 36,7%,  
o tyle mniej w strukturze zajęły wydatki bieżące, których udział wyniósł 63,3%.  

4.  Kierunki wydatkowania środków finansowych przez województwa samorządowe nie zmieniły 
się w 2007 r. w zasadniczy sposób. Najwięcej wydatków przeznaczono na realizację zadań 
z zakresu: transportu i łączności - 38,0%, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 10,5%, 
ochrony zdrowia – 9,7% oraz oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 8,3%. Wydatki 
inwestycyjne dominowały w działach: Transport i łączność - 47,0%, Ochrona zdrowia  
– 19,3%, Rolnictwo i łowiectwo – 12,7% oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
– 8,3%. 

5. Średnie dochody województw samorządowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły 
w 2007 r. o 19,7% i wyniosły 298 zł, natomiast wydatki per capita zwiększyły się o 10,6%, 
osiągając kwotę 291 zł. Najwyższe dochody (479 zł) i wydatki (527 zł) w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca uzyskało kolejny rok z rzędu województwo mazowieckie, natomiast 
najniższe dochody wystąpiły w województwie łódzkim - 219 zł, a wydatki w śląskim – 213 zł. 
Kwoty wydatków inwestycyjnych per capita ukształtowały się w przedziale od 64 zł  
w województwie lubelskim do 193 zł w mazowieckim.  

6. Wzrosło znaczenie pozyskanych przez województwa samorządowe bezzwrotnych środków 
zagranicznych. Środki unijne i inne zagraniczne stanowiły w 2004 r. – 4,4%, w 2005 r.  
– 3,3%, w 2006 r. – 10,5%, natomiast w roku 2007 – 14,0% ogółu dochodów województw. 
Sfinansowano nimi 14,1% wydatków ogółem, w tym 22,1% wydatków inwestycyjnych. 
Udział tych środków w finansowaniu wydatków inwestycyjnych systematycznie wzrastał, 
stanowiąc w latach 2004-2006, odpowiednio 6,8%, 9,0% i 21,7%.  
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7. Województwa samorządowe na 2007 r. planowały deficyt budżetowy w kwocie  
973 205 tys. zł. W wyniku wykonania budżetów, 12 województw samorządowych uzyskało 
nadwyżkę w kwocie 620 465 tys. zł (8,2% w relacji do ich dochodów), gdy w roku 2006 tylko 
3 regiony zakończyły rok nadwyżką. Budżety 4 województw zamknęły się deficytem  
w kwocie 363 778 tys. zł, który w odniesieniu do dochodów stanowił 9,7%. Deficyt 
budżetowy sfinansowano przychodami z kredytów i pożyczek, obligacji, nadwyżek 
budżetowych oraz wolnych środków. 

8. Przychody województw wzrosły o 9,2% i wyniosły 2 565 118 tys. zł. Największy udział  
w przychodach - 56,0%, stanowiły zaciągnięte kredyty i pożyczki. Trzy województwa 
wyemitowały na pokrycie deficytu budżetowego obligacje w wysokości 152 400 tys. zł. 
Rozchody województw wyniosły 1 320 416 tys. zł (wzrost o 45,8%). Stanowiły je głównie 
(w 85,7%) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota pożyczek udzielonych przede 
wszystkim na pokrycie zobowiązań SP ZOZ wzrosła o 86,0% i wyniosła 176 431 tys. zł, 
co stanowiło 13,4% rozchodów.  

9. Zobowiązania województw samorządowych na koniec 2007 r. wyniosły 2 019 320 tys. zł. 
Obciążenie długiem budżetów województw w minionym roku wzrosło z 16,6% do 17,8%. 
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji zwiększyły się 
o 28,6% i wyniosły 2 016 181 tys. zł, co w relacji do dochodów stanowiło 17,8%. Obniżyły 
się o 49,5% występujące w 11 województwach zobowiązania wymagalne, które wyniosły  
3 139 tys. zł. Po raz pierwszy zaciągnięto pożyczkę w międzynarodowej instytucji finansowej 
- Europejskim Banku Inwestycyjnym (województwo mazowieckie).  

10. Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji osiągnęła  
w 2007 r. kwotę 1 022 384 tys. zł (wzrost o 1,6%). Województwa samorządowe dokonały 
spłaty za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 6 432 tys. zł,  
co stanowiło 0,1% w relacji do dochodów i 5,9% kwoty udzielonych poręczeń i gwarancji. 
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Rysunek 2.6.1. Dochody i wydatki województw samorządowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca   
                         w 2007 r. (w zł) 
 

Dochody ogółem       Dochody własne 
 

Dotacje celowe       Subwencja ogólna 

Wydatki ogółem       Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe

123 do 206  (4)
95 do 123  (3)
93 do 95  (1)
88 do 93  (4)
66 do 88  (4)

Wydatki ogółem

332 do 527  (3)
288 do 332  (3)
255 do 288  (3)
240 do 255  (3)
213 do 240  (4)

Subwencja ogólna

95 do 103  (3)
90 do 95  (3)
73 do 90  (3)
46 do 73  (3)
21 do 46  (4)

Dotacje celowe

45 do 66  (4)
44 do 45  (1)
39 do 44  (4)
33 do 39  (3)
28 do 33  (4)

Dochody własne

211 do 421  (3)
175 do 211  (3)
154 do 175  (3)
145 do 154  (3)
120 do 145  (4)

Dochody ogółem

306 do 479  (4)
286 do 306  (3)
284 do 286  (1)
259 do 284  (4)
219 do 259  (4)



Tabela 2.6.1.  Dochody, wydatki, wynik budżetów województw samorządowych w 2007 r. (w tys. zł)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1  P O L S K A 11 534 594  11 348 892  98,4  12 507 799  11 092 206  88,7  -973 205  256 687  8,2  9,7  

2  Dolnośląskie 1 008 162  979 792  97,2  932 364  877 515  94,1  75 798  102 277  10,4  
3  Kujawsko-pomorskie 546 261  531 491  97,3  674 383  594 099  88,1  -128 121  -62 608  11,8  
4  Lubelskie 591 230  561 427  95,0  628 422  520 750  82,9  -37 191  40 677  7,2  
5  Lubuskie 351 759  356 729  101,4  363 947  334 479  91,9  -12 188  22 250  6,2  
6  Łódzkie 585 043  561 733  96,0  647 349  559 583  86,4  -62 306  2 150  0,4  
7  Małopolskie 774 486  745 772  96,3  775 018  726 193  93,7  -532  19 579  2,6  
8  Mazowieckie 2 546 430  2 482 641  97,5  2 891 336  2 728 325  94,4  -344 906  -245 684  9,9  
9  Opolskie 310 373  295 042  95,1  364 694  345 985  94,9  -54 322  -50 942  17,3  

10  Podkarpackie 565 472  543 650  96,1  577 241  513 451  88,9  -11 769  30 199  5,6  
11  Podlaskie 357 640  353 443  98,8  380 242  304 952  80,2  -22 602  48 492  13,7  
12  Pomorskie 636 742  630 806  99,1  661 003  597 776  90,4  -24 261  33 031  5,2  
13  Śląskie 1 107 092  1 126 385  101,7  1 332 728  992 706  74,5  -225 637  133 679  11,9  
14  Świętokrzyskie 298 876  344 331  115,2  364 216  312 508  85,8  -65 339  31 823  9,2  
15  Warmińsko-mazurskie 495 294  435 839  88,0  501 763  440 383  87,8  -6 468  -4 544  1,0  
16  Wielkopolskie 850 352  914 009  107,5  908 568  791 338  87,1  -58 216  122 671  13,4  
17  Zachodniopomorskie 509 382  485 801  95,4  504 527  452 163  89,6  4 855  33 638  6,9  

Tabela 2.6.2.  Dynamika dochodów i wydatków budżetów województw samorządowych w 2007 r. (2006 r. = 100%)

nominalnie realnie1) nominalnie realnie1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1  P O L S K A 119,6  117,1  128,0  126,1  101,7  110,0  110,6  108,1  110,0  111,7  110,4  

2  Dolnośląskie 136,2  133,7  146,6  126,0  103,4  127,1  110,3  107,8  112,1  106,5  112,1  
3  Kujawsko-pomorskie 124,0  121,5  140,2  127,2  111,9  106,7  111,2  108,7  116,8  103,1  105,8  
4  Lubelskie 120,3  117,8  131,6  139,2  98,3  158,0  106,9  104,4  107,1  106,3  103,0  
5  Lubuskie 126,7  124,2  139,3  141,3  105,5  135,3  108,6  106,1  112,9  102,8  102,8  
6  Łódzkie 131,0  128,5  138,3  131,0  99,0  184,7  144,3  141,8  115,5  230,1  233,7  
7  Małopolskie 118,7  116,2  125,4  124,8  114,7  97,2  115,6  113,1  106,8  131,1  130,6  
8  Mazowieckie 117,0  114,5  121,5  125,0  88,5  97,6  115,5  113,0  107,7  130,2  122,7  
9  Opolskie 107,1  104,6  116,2  119,3  91,8  103,6  111,1  108,6  106,4  117,1  117,4  

10  Podkarpackie 113,0  110,5  116,2  130,9  105,2  123,0  93,6  91,1  115,3  66,3  64,5  
11  Podlaskie 136,6  134,1  165,9  143,6  101,4  146,4  105,8  103,3  116,0  91,0  90,6  
12  Pomorskie 115,1  112,6  116,4  122,1  101,7  128,0  107,1  104,6  110,5  101,7  101,0  
13  Śląskie 100,2  97,7  111,0  117,8  100,3  72,2  95,5  93,0  104,2  83,1  83,0  
14  Świętokrzyskie 124,6  122,1  146,7  139,3  103,2  116,0  122,0  119,5  115,0  135,0  136,0  
15  Warmińsko-mazurskie 127,9  125,4  155,4  133,8  103,1  120,4  116,1  113,6  96,1  169,4  169,4  
16  Wielkopolskie 124,9  122,4  131,3  125,2  102,2  108,6  103,1  100,6  121,7  76,9  77,2  
17  Zachodniopomorskie 129,5  127,0  159,9  139,8  98,1  120,2  120,2  117,7  108,4  152,4  153,1  

1)  Wskaźnik inflacji - 2,5%.
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Tabela 2.6.3.  Struktura dochodów i wydatków budżetów województw samorządowych w latach 2006 i 2007 (w procentach)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  P O L S K A 63,8  68,3  14,2  13,1  21,9  18,6  36,3  36,7  35,5  35,4  63,7  63,3  11,6  12,0  

2  Dolnośląskie 68,6  73,8  13,5  12,6  18,0  13,6  31,8  30,7  29,3  29,7  68,2  69,3  10,9  12,0  
3  Kujawsko-pomorskie 45,6  51,6  14,9  12,8  39,5  35,6  41,2  38,2  36,3  34,5  58,8  61,8  14,0  14,3  
4  Lubelskie 42,5  46,5  13,2  17,3  44,3  36,2  27,6  27,4  27,6  26,6  72,4  72,6  15,7  16,6  
5  Lubuskie 47,5  52,2  17,5  18,6  35,0  29,2  42,0  39,8  42,0  39,8  58,0  60,2  13,0  13,6  
6  Łódzkie 60,0  63,4  9,8  13,8  30,2  22,8  25,1  40,1  24,4  39,4  74,9  59,9  16,5  13,6  
7  Małopolskie 64,1  67,7  16,4  13,4  19,6  18,9  36,2  41,1  36,0  40,7  63,8  58,9  12,3  12,1  
8  Mazowieckie 84,6  87,8  6,9  5,8  8,5  6,4  34,7  39,1  34,5  36,6  65,3  60,9  7,7  7,6  
9  Opolskie 55,9  60,7  14,2  13,7  29,9  25,6  43,8  46,2  43,7  46,2  56,2  53,8  12,9  13,0  

10  Podkarpackie 49,0  50,4  13,8  15,0  37,2  34,6  44,2  31,3  44,2  30,5  55,8  68,7  12,6  15,4  
11  Podlaskie 40,8  49,5  19,8  21,2  39,5  29,3  40,8  35,1  40,7  34,8  59,2  64,9  14,1  15,0  
12  Pomorskie 66,9  67,7  13,5  15,0  19,6  17,3  39,1  37,2  37,8  35,7  60,9  62,8  11,4  12,3  
13  Śląskie 65,5  72,6  25,3  18,2  9,2  9,2  41,6  36,2  41,0  35,7  58,4  63,8  11,5  12,9  
14  Świętokrzyskie 45,7  53,8  11,6  10,8  42,7  35,4  35,1  38,8  34,8  38,8  64,9  61,2  12,7  12,6  
15  Warmińsko-mazurskie 40,5  49,2  20,7  19,5  38,8  31,3  27,4  39,9  27,4  39,9  72,6  60,1  13,5  13,7  
16  Wielkopolskie 74,4  78,3  16,1  14,0  9,5  7,8  41,5  30,9  40,8  30,5  58,5  69,1  11,4  12,6  
17  Zachodniopomorskie 46,0  56,8  13,5  12,6  40,5  30,6  26,9  34,1  26,3  33,5  73,1  65,9  16,5  15,0  

Tabela 2.6.4.  Dochody budżetów województw samorządowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2005 i 2006 (w zł)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1  P O L S K A 249 298  159 203  123  155  55 56  35 39  21 23  

2  Dolnośląskie 249 340  171 251  141  178  45 46  34 43  18 24  
3  Kujawsko-pomorskie 207 257  95 133  79  101  82 92  31 33  16 19  
4  Lubelskie 215 259  91 120  54  76  95 94  28 45  13 25  
5  Lubuskie 279 354  133 185  80  113  98 103  49 66  32 40  
6  Łódzkie 167 219  100 139  85  111  50 50  16 30  6 16  
7  Małopolskie 192 228  123 154  92  115  38 43  31 31  19 13  
8  Mazowieckie 411 479  348 421  310  386  35 31  28 28  18 17  
9  Opolskie 264 284  148 172  96  115  79 73  37 39  25 25  

10  Podkarpackie 229 259  112 131  59  78  85 90  32 39  16 20  
11  Podlaskie 216 296  88 147  54  78  85 87  43 63  23 38  
12  Pomorskie 249 286  167 194  120  146  49 49  34 43  12 23  
13  Śląskie 240 242  157 175  118  140  22 22  61 44  48 34  
14  Świętokrzyskie 216 270  99 145  64  89  92 95  25 29  11 11  
15  Warmińsko-mazurskie 239 306  97 150  55  74  93 96  49 59  18 32  
16  Wielkopolskie 217 270  161 211  121  152  21 21  35 38  21 24  
17  Zachodniopomorskie 221 287  102 163  69  97  90 88  30 36  12 16  
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Tabela 2.6.5.  Wydatki budżetów województw samorządowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 i 2007 (w zł)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1  P O L S K A 263  291  96  107  93  103  167  184  31  35  92  99  

2  Dolnośląskie 276  305  88  93  81  91  188  211  30  36  65  85  
3  Kujawsko-pomorskie 259  288  106  110  94  99  152  178  36  41  78  88  
4  Lubelskie 224  240  62  66  62  64  162  174  35  40  79  82  
5  Lubuskie 305  332  128  132  128  132  177  200  40  45  88  94  
6  Łódzkie 151  219  38  88  37  86  113  131  25  30  58  70  
7  Małopolskie 192  222  70  91  69  90  123  131  24  27  58  65  
8  Mazowieckie 457  527  159  206  158  193  299  321  35  40  214  226  
9  Opolskie 298  333  131  154  130  154  168  179  39  43  86  86  

10  Podkarpackie 262  245  116  77  116  75  146  168  33  38  77  87  
11  Podlaskie 241  255  98  90  98  89  143  166  34  38  75  82  
12  Pomorskie 254  271  99  101  96  97  154  170  29  33  79  86  
13  Śląskie 222  213  92  77  91  76  130  136  26  28  71  68  
14  Świętokrzyskie 200  245  70  95  70  95  130  150  25  31  65  76  
15  Warmińsko-mazurskie 266  309  73  123  73  123  193  185  36  42  101  93  
16  Wielkopolskie 227  234  94  72  93  71  133  162  26  29  79  84  
17  Zachodniopomorskie 222  267  60  91  58  89  162  176  37  40  70  75  

Tabela 2.6.6.  Relacje dochodów i wydatków województw samorządowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca do średnich dochodów i wydatków 
                      województw w kraju w 2007 r. (w procentach)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  P O L S K A 100  100  100  100  100  100  100  100  100  

2  Dolnośląskie 114  123  115  84  110  108  105  88  115  
3  Kujawsko-pomorskie 86  65  65  165  85  84  99  103  96  
4  Lubelskie 87  59  49  169  115  111  83  62  95  
5  Lubuskie 119  91  73  186  169  176  114  124  108  
6  Łódzkie 74  68  72  90  78  70  75  82  71  
7  Małopolskie 76  76  74  78  78  58  76  85  71  
8  Mazowieckie 161  207  249  55  71  74  181  193  174  
9  Opolskie 95  85  74  131  100  112  114  144  97  

10  Podkarpackie 87  64  50  162  100  86  84  72  91  
11  Podlaskie 99  72  51  156  161  167  88  84  90  
12  Pomorskie 96  95  94  89  110  103  93  94  92  
13  Śląskie 81  86  90  40  113  150  73  72  74  
14  Świętokrzyskie 91  71  58  172  75  48  84  89  81  
15  Warmińsko-mazurskie 103  74  48  172  153  140  106  116  101  
16  Wielkopolskie 91  104  98  38  97  106  80  68  88  
17  Zachodniopomorskie 96  80  62  158  93  70  92  85  95  
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Tabela 2.6.7.  Zobowiązania województw samorządowych według tytułów dłużnych, według stanu na 31.12.2007 r. (w tys. zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1  P O L S K A   2 019 320  17,8  351 000  3,1  1 665 181  14,7  1 339 093  11,8  0  0,0  3 139  0,0  1 126  0,0  

2  Dolnośląskie 161 354  16,5  100 000  10  61 354  6  0  0  0  0  0  0,0  0  0,0  
3  Kujawsko-pomorskie 271 242  51,0  0  0  271 242  51,0  240 934  45,3  0  0  0  0,0  0  0,0  
4  Lubelskie 140 703  25,1  0  0,0  140 703  25,1  101 176  18,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  
5  Lubuskie 152 617  42,8  85 000  24  65 752  18,4  46 780  13,1  0  0  1 865  0,5  656  0,2  
6  Łódzkie 39 493  7,0  0  0  39 322  7,0  13 000  2,3  0  0  171  0,0  0  0,0  
7  Małopolskie 157 812  21,2  24 500  3,3  132 976  17,8  66 216  8,9  0  0  335  0,0  306  0,0  
8  Mazowieckie 352 020  14,2  0  0  351 940  14  351 940  14  0  0  80  0,0  80  0,0  
9  Opolskie 133 722  45,3  84 900  29  48 822  16,5  14 104  4,8  0  0  0  0,0  0  0,0  

10  Podkarpackie 87 520  16,1  0  0  86 946  16,0  86 946  16,0  0  0  575  0,1  15  0,0  
11  Podlaskie 73 075  20,7  19 000  5,4  54 074  15,3  54 074  15,3  0  0  1  0,0  1  0,0  
12  Pomorskie 69 895  11,1  0  0  69 895  11,1  69 895  11,1  0  0  0  0,0  0  0,0  
13  Śląskie 4 081  0,4  0  0  4 000  0,4  4 000  0,4  0  0  81  0,0  45  0,0  
14  Świętokrzyskie 48 133  14,0  0  0  48 127  14,0  0  0,0  0  0  6  0,0  1  0,0  
15  Warmińsko-mazurskie 158 504  36,4  0  0  158 495  36,4  158 495  36,4  0  0  8  0,0  6  0,0  
16  Wielkopolskie 106 897  11,7  37 600  4,1  69 280  7,6  69 280  7,6  0  0  17  0,0  17  0,0  
17  Zachodniopomorskie 62 252  12,8  0  0  62 252  12,8  62 252  12,8  0  0  0  0,0  0  0,0  
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3. Związki międzygminne i związek powiatów 
 
3.1. Związki międzygminne 
 
3.1.1. Informacje ogólne 

 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania publiczne poprzez różne 

formy organizacyjno - prawne. Większość tych zadań gminy wykonują samodzielnie przy 
pomocy własnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw 
pomocniczych. Ustawodawca dopuszcza również możliwość dobrowolnego współdziałania 
gmin w celu wspólnej realizacji zadań publicznych poprzez utworzenie związku 
międzygminnego. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem związków międzygminnych 
uregulowane zostały w rozdziale 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym54. 

Utworzenie związku wymaga podjęcia uchwał rad zainteresowanych gmin – przyszłych 
członków, przyjęcia statutu oraz zarejestrowania. Statut związku powinien określać m.in. 
nazwę i siedzibę, uczestników i czas jego trwania, zadania związku, organy związku  
i ich strukturę, zakres i tryb działania, zasady korzystania z obiektów i urządzeń oraz zasady 
udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku. W statucie 
winny znaleźć się zapisy dotyczące zasad przystępowania i występowania członków, a także 
związane z tym rozliczenia oraz zasady likwidacji związku. Nabycie osobowości prawnej 
następuje po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu. Związek międzygminny 
rozpoczyna realizację zadań określonych w statucie w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność. 

Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele gmin tworzących związek. Organem wykonawczym związku jest 
zarząd, który powołuje zgromadzenie spośród swoich członków. 

Związki międzygminne prowadzą gospodarkę finansową na podstawie przepisów 
regulujących gospodarkę finansową jst. Wobec powyższego są one zobowiązane do 
opracowania projektu budżetu, uchwalenia budżetu oraz do sporządzania sprawozdań ze 
swojej działalności. Związki mogą też angażować wypracowaną nadwyżkę budżetową, 
zaciągać zobowiązania na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach lub 
lokować w bankach czasowo wolne środki.  

Działalność prowadzona przez związki międzygminne była bardzo zróżnicowana. 
W głównej mierze związki zostały powołane w celu jednoczesnej realizacji kilku zadań. 
Statuty związków wymieniają m.in. działania na rzecz rozwoju turystyki, usług 
uzdrowiskowych, wspólne kształtowanie polityki komunikacyjnej, zarządzanie lokalnym 
transportem zbiorowym, zarządzanie drogami, aktywizacja rynku pracy, ochrona 
środowiska, ochrona wód, ziemi i powietrza oraz gospodarka odpadami i gospodarka 
wodno-ściekowa.  

Z uwagi na fakt, że związki międzygminne realizują jedno bądź kilka zadań, należących 
do szerokiego zakresu działania jst, porównywanie gospodarki finansowej poszczególnych 
związków może mieć jedynie bardzo ogólny charakter. Liczbę związków międzygminnych 
w układzie województw przedstawia poniższe zestawienie. 

                                                 
54 Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
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Liczba związków międzygminnych w latach 1993, 2006 i 2007 

Liczba związków 
1993 2006 2007 

Województwo uchwalających 
budżet 

i składających 
sprawozdanie 

zarejestro- 
wanych 

uchwalających 
budżet 

i  składających 
sprawozdanie 

zarejestro-
wanych 

uchwalających 
budżet 

i składających 
sprawozdanie 

Różnica   
(5-3) 

Różnica 
(6-4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Polska, z tego: 66 247 172 240  1801) -7 8 
Dolnośląskie 7 16 13 15 13 -1 0 
Kujawsko-pomorskie 4 14 7 14 7 0 0 
Lubelskie 1 16 12 14 12 -2 0 
Lubuskie 1 10 5 10 5 0 0 
Łódzkie 3 11 8 10 8 -1 0 
Małopolskie 4 26 20 25 21 -1 1 
Mazowieckie 6 22 17 20 17 -2 0 
Opolskie 2 13 7 13 8 0 1 
Podkarpackie 1 15 9 15 11 0 2 
Podlaskie 2 8 7 9 8 1 1 
Pomorskie 2 10 6 11 7 1 1 
Śląskie 13 17 9 16 10 -1 1 
Świętokrzyskie 4 19 16 19 15 0 -1 
Warmińsko-mazurskie 2 18 15 17 16 -1 1 
Wielkopolskie 9 21 16 21 16 0 0 
Zachodniopomorskie 5 11 5 11 6 0 1 

 
 

1) Do liczby związków uchwalających budżet i składających sprawozdania wliczone zostały 3 związki, które nie uchwaliły budżetu 
a złożyły sprawozdania budżetowe oraz 1 związek, który uchwalił budżet, jednak nie przesłał sprawozdań. 

 
Rejestr związków międzygminnych prowadzi minister właściwy do spraw administracji 

publicznej, w roku 2007 zarejestrowanych było 240 związków, z czego 180 prowadziło 
działalność statutową.  

 
3.1.2. Dochody 

 
Źródłem dochodów związków międzygminnych, uwzględniając ważniejsze z nich były: 

− wpływy uzyskane z wpłat gmin – członków związku, 
− środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym także środki pozyskane z budżetu Unii 

Europejskiej, 
− wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych, 
− dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
− dotacje z funduszy celowych. 

Związki międzygminne w 2007 r. zrealizowały dochody ogółem w łącznej wysokości 
710 529 tys. zł, co w stosunku do planu stanowiło 85,8%. W porównaniu do 2006 r. 
uzyskane dochody były wyższe o 4,7%. Najwyższe dochody osiągnęły związki 
województwa śląskiego – 513 120 tys. zł. Podobnie jak w latach poprzednich, udział 
dochodów tych związków w dochodach wszystkich związków w kraju był znaczny i wynosił 
72,2%. 

Najwyższy wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2006 r. osiągnęły związki w trzech 
województwach: warmińsko-mazurskim – 182,4%, zachodniopomorskim – 162,9% oraz 
podkarpackim – 109,7%. W województwach lubuskim i lubelskim związki międzygminne 
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zrealizowały dochody na znacznie niższym poziomie niż w roku ubiegłym, tj. odpowiednio 
63,0% oraz 48,8%. Związane to było ze znacznie mniejszymi wpływami związków z tytułu 
wpłat gmin na zadania i zakupy inwestycyjne w stosunku do 2006 r. Informacje dotyczące 
realizacji dochodów i przychodów związków międzygminnych, w układzie województw  
w latach 2006 i 2007 przedstawione zostały w tabeli 3.1. 

Struktura dochodów związków międzygminnych, w stosunku do 2006 r. nie uległa 
zasadniczym zmianom. Najwyższy udział w dochodach ogółem, podobnie jak w roku 2006, 
stanowiły wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług oraz składników majątkowych (47,5% 
ogółu osiągniętych dochodów). Znaczący wzrost w strukturze dochodów wystąpił w pozycji 
dotyczącej wpłaty gmin – członków związków, tj. o 6 punktów procentowych więcej niż  
w roku 2006. Natomiast w 2007 r. zmniejszyły się dochody pochodzące ze źródeł 
pozabudżetowych z 7,4 % w 2006 r. do 5,8 % w roku 2007.  

Strukturę dochodów związków międzygminnych w latach 2006 i 2007 przedstawiają 
poniższe wykresy. 

 

Struktura dochodów związków międzygminnych 
w 2006 r.

7,1%
2,5% 0,7%

50,1%32,2%

7,4%

wpływy z usług oraz sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych 
wpływy z wpłat gmin

środki ze źródeł  pozabudżetowych

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

dotacje z funduszy celowych

pozostałe dochody

 

Struktura dochodów związków międzygminnych 
w 2007 r.

5,8%2,5%
0,2%

47,5%38,2%

5,8%

wpływy z usług oraz sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych 
wpływy z wpłat gmin

środki ze źródeł  pozabudżetowych

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

dotacje z funduszy celowych

pozostałe dochody

 
   

W 2007 r. związki pozyskały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej  
w wysokości 37 072 tys. zł, co stanowiło 5,2% wszystkich dochodów osiągniętych przez 
związki. Kwota ta zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 15 787 tys. zł. W roku 
2006 środki z budżetu UE uzyskało 18 związków z 14 województw, natomiast w roku 
bieżącym 32 związki z 14 województw. Najwyższe dochody z tego tytułu w roku bieżącym 
w wysokości 8 138 tys. zł uzyskał jeden ze związków województwa śląskiego – Związek 
Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. 
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3.1.3. Wydatki 
 

Łączna kwota wydatków ogółem wykonanych przez związki międzygminne  
w 2007 r. wyniosła 700 152 tys. zł, co stanowiło 79,1% planu. Wykonanie wydatków 
bieżących wyniosło 597 326 tys. zł i było wyższe, w porównaniu z rokiem ubiegłym,  
o 25 803 tys. zł, tj. o 4,5%. Tak jak w latach poprzednich związki międzygminne 
województwa śląskiego wykonały najwyższe wydatki ogółem, a ich udział w wydatkach 
wszystkich związków w kraju wyniósł 71,7%. W 2007 r. związki przeznaczyły 85,3% 
swoich wydatków na finansowanie działalności bieżącej. Struktura wydatków bieżących 
związków międzygminnych w 2007 r. przedstawiona została poniżej. 

 
Struktura wydatków bieżących związków międzygminnych w 2007 r. 

w tym: Struktura (%) 

Województwo 
Ogółem 
wydatki 
bieżące 

wynagro-
dzenia 

i pochodne 

dotacje 
z budżetu 

wydatki 
na obsługę 

długu 

wydatki 
z tytułu 

poręczeń 

pozostałe 
wydatki 3:2 4:2 5:2 6:2 7:2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

POLSKA, z tego: 597 326 49 630 9 611 2 840 75 535 170 8,3 1,6 0,5 0,0 89,6 

Dolnośląskie 8 378 2 747 1 163 952 0 3 516 32,8 13,9 11,4 0,0 42,0 
Kujawsko-pomorskie 1 860 1 025 0 83 0 752 55,1 0,0 4,4 0,0 40,4 
Lubelskie 1 772 420 0 0 0 1 352 23,7 0,0 0,0 0,0 76,3 
Lubuskie 6 724 2 716 0 213 0 3 794 40,4 0,0 3,2 0,0 56,4 
Łódzkie 826 378 0 84 0 364 45,8 0,0 10,2 0,0 44,0 
Małopolskie 27 285 3 295 50 261 75 23 604 12,1 0,2 1,0 0,1 86,5 
Mazowieckie 7 493 2 742 0 86 0 4 664 36,6 0,0 1,2 0,0 62,2 
Opolskie 3 260 1 536 0 0 0 1 723 47,1 0,0 0,0 0,0 52,9 
Podkarpackie 4 269 2 275 0 0 0 1 994 53,3 0,0 0,0 0,0 46,7 
Podlaskie 831 409 5 39 0 378 49,2 0,6 4,7 0,0 45,5 
Pomorskie 2 150 1 012 0 3 0 1 135 47,1 0,0 0,1 0,0 52,8 
Śląskie 491 641 13 844 8 232 274 0 469 290 2,8 1,7 0,1 0,0 95,5 
Świętokrzyskie 21 151 8 421 20 348 0 12 363 39,8 0,1 1,6 0,0 58,4 
Warmińsko-mazurskie 2 335 979 141 1 0 1 214 41,9 6,0 0,1 0,0 52,0 
Wielkopolskie 9 990 4 758 0 269 0 4 962 47,6 0,0 2,7 0,0 49,7 
Zachodniopomorskie 7 360 3 071 0 225 0 4 065 41,7 0,0 3,1 0,0 55,2 

 
Związki międzygminne, podobnie jak w roku minionym, w 2007 r. przeznaczyły 89,6% 

wydatków bieżących na tzw. wydatki bieżące rzeczowe, związane bezpośrednio z realizowanymi 
zadaniami, w szczególności dotyczyło to związków, które realizowały zadania w zakresie 
organizacji transportu zbiorowego. Wydatki związków dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych 
od wynagrodzeń stanowiły 8,3% ogółu wydatków bieżących, dotacje udzielone z budżetu 
związków 1,6%, natomiast 0,5% związki międzygminne przeznaczyły na obsługę zadłużenia.  
W porównaniu do roku ubiegłego struktura wydatków bieżących była bardzo zbliżona,  
a ewentualne różnice stanowiły wielkości poniżej jednego punktu procentowego.  

Na wydatki majątkowe związki międzygminne w 2007 r. przeznaczyły 102 826 tys. zł, 
tj. 14,7% ogółu wydatków, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 98 672 tys. zł. 
Pozostała kwota wydatków majątkowych – 4 154 tys. zł związana była z zakupem  
i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego. Tego typu 
wydatki wystąpiły jedynie w 3 związkach. Najwyższe wydatki majątkowe wykonały związki 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
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Zdecydowana większość (85,4%) wydatków majątkowych przeznaczona została na 
inwestycje w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Kierunki 
poniesionych wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji ilustruje wykres: 

 

Struktura wydatków majątkowych w 2006 r.

2,6%

3,5%

90,6%

0,9% 0,3%2,1%
2,3%

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

600 - Transport i łączność

801 - Oświata i wychowanie

700 - Gospodarka mieszkaniowa

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
010 - Rolnictwo i łowiectwo

Pozostałe

Struktura wydatków majątkowych w 2007 r.

1,7%
3,3%

1,7%1,5%

85,4%

3,8%

2,6%

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

720 - Informatyka

750 - Administracja publiczna

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
010 - Rolnictwo i łowiectwo

Pozostałe

 
 
W 2007 r. 32 związki międzygminne realizując swoje zadania korzystały ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Nieznaczna część środków pochodziła jeszcze  
z okresu przedakcesyjnego (np. ISPA). Zdecydowana większość to dofinansowanie programów 
ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, Programu Współpracy 
Międzyregionalnej INTERREG oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.  

Związki międzygminne w 2007 r. na realizację programów finansowanych środkami 
unijnymi przeznaczyły wydatki w wysokości 68 110 tys. zł, co stanowiło 9,7% ogółu 
wydatków. Kwota ta wzrosła w stosunku do 2006 r. o 10 616 tys. zł, tj. 18,5%. 

Najwyższe wydatki ze środków unijnych w 2007 r. (23 678 tys. zł), zrealizował 
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu (województwo dolnośląskie), 
który kontynuował zadania inwestycyjne dotyczące projektu związanego z gospodarką 
wodno-ściekową. Zadanie to było realizowane przy udziale środków przedakcesyjnych  
w ramach programu ISPA. 

W 2007 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie (województwo 
zachodniopomorskie) rozpoczął, przy udziale środków unijnych, realizację jednego  
z trzech największych projektów realizowanych w naszym kraju dotyczący gospodarki  
wodno-ściekowej. Związek, ten jako jedyny w Polsce, realizował zadanie w ramach 
działu 720 – Informatyka i działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.  
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Porównanie wydatków roku 2007 w układzie działowym wskazuje, że najwyższe 
wydatki związane były z finansowaniem zadań w dziale 600 – Transport i łączność 
(69,9% wydatków ogółem) oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska (17,2%). W pozostałych działach wydatki wyniosły łącznie 12,9% ogółu 
wydatków. 

 
Wydatki związków międzygminnych w wybranych działach klasyfikacji budżetowej w 2007 r.  
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POLSKA, z tego: 700 152 489 100 120 636 40 456 26 805 4 155 3 614 3 305 2 844 9 238 

Dolnośląskie 40 802 48 30 839 4 628 669 0 910 292 952 2 464 

Kujawsko-pomorskie 2 094 0 408 438 0 0 0 0 83 1 165 

Lubelskie 3 674 0 3 536 133 0 0 0 0 0 5 

Lubuskie 7 563 0 6 836 413 100 0 0 0 213 0 

Łódzkie 1 821 250 858 513 0 0 0 0 84 116 

Małopolskie 38 366 19 423 14 048 3 945 512 0 0 0 264 173 

Mazowieckie 9 121 0 3 242 168 4 102 0 0 0 86 1 522 

Opolskie 3 282 0 182 605 2 494 0 0 0 0 0 

Podkarpackie 4 401 0 742 1 298 0 0 2 168 119 0 73 

Podlaskie 924 0 848 9 0 0 0 0 39 28 

Pomorskie 2 353 861 1 465 17 0 0 0 5 3 2 

Śląskie 502 153 468 518 9 909 23 391 60 0 0 0 274 0 

Świętokrzyskie 25 957 0 9 986 50 15 174 0 0 170 348 228 

Warmińsko-mazurskie 18 817 0 17 398 1 229 0 0 0 91 1 96 

Wielkopolskie 19 859 0 12 864 1 040 3 695 0 0 404 269 1 587 

Zachodniopomorskie 18 968 0 7 472 2 578 0 4 155 536 2 223 225 1 779 

 
3.1.4. Przychody i rozchody 
 

Związki międzygminne, realizując swoje budżety, podobnie jak gminy mogą dysponować 
przychodami określonymi w uofp.  

W roku 2007 przychody związków międzygminnych wyniosły w skali całego kraju 
76 946 tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłego były niższe o 3 038 tys. zł, tj. o 3,8%. 
Głównym źródłem przychodów były zaciągnięte kredyty i pożyczki – 50,9% ogółu 
wykonanych przychodów związków, wypracowana nadwyżka z lat ubiegłych – 30,3% oraz 
tzw. wolne środki 18,7%. W 2007 r. jeden ze związków wykazał dodatkowe źródło 
przychodów jakim była spłata udzielonej pożyczki.  

Na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek związki przeznaczyły 
26 132 tys. zł, co stanowiło 88,2% ogólnej kwoty rozchodów. Wysokość rozchodów, 
w porównaniu do roku 2006, obniżyła się o 2 957 tys. zł, tj. o 9,1%.  
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3.1.5. Wynik finansowy 
 

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami wszystkich związków 
międzygminnych w 2007 r. była dodatnia i wynosiła per saldo 10 394 tys. zł. Rok 
budżetowy dodatnim wynikiem finansowym zamknęło 116 z 180 działających związków,  
w 62 związkach osiągnięte dochody były niższe od wydatków. Natomiast w 2 związkach 
dochody i wydatki zrealizowano na tym samym poziomie. 

 
Wynik finansowy związków międzygminnych w latach 2006 i 2007 

2006 2007 
Wyszczególnienie Liczba 

związków 
Wykonanie   
(w tys. zł) 

Liczba 
związków 

Wykonanie   
(w tys. zł) 

Ogółem z tego: 172 - 13 073 1801) 10 394 
- nadwyżka 106 18 456 116 44 684 

- deficyt 65 31 529 62 34 290 

- budżet zrównoważony 1 0 2 0 

Udział związków międzygminnych z deficytem w liczbie 
związków ogółem (w %) 37,8 -  34,1 - 

Udział deficytu w dochodach ogółem (w %) - 4,6 - 4,8 
 

1) W zestawieniu został uwzględniony związek, który uchwalił budżet, ale nie składał sprawozdań. Wynik finansowy (deficyt) 
przyjęty został na podstawie zapisów uchwały budżetowej. 

 
W 2007 r. w stosunku do roku ubiegłego liczba związków, które osiągnęły nadwyżkę 

budżetową zwiększyła się o 10, natomiast o 3 zmniejszyła się liczba związków 
międzygminnych, które zakończyły rok budżetowy deficytem.  

 
3.1.6. Zobowiązania 

 
Łączna kwota zobowiązań związków międzygminnych na koniec 2007 r. wynosiła 

112 692 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego związki międzygminne wykazywały wyższe 
zobowiązania o 9 977 tys. zł. Na zobowiązania składały się następujące tytuły dłużne: 
− kredyty i pożyczki w kwocie 106 949 tys. zł (94,9% ogółu zobowiązań), 
− zobowiązania wymagalne w kwocie 5 743 tys. zł (5,1%) w tym z tytułu dostaw towarów 

i usług – 5 406 tys. zł. 
W stosunku do roku 2006 wzrosły zobowiązania z tytułu zaciąganych pożyczek  

i kredytów o 11 961 tys. zł, tj. o 12,6%, przy jednoczesnym obniżeniu kwoty zobowiązań 
wymagalnych 1 984 tys. zł, tj. o 25,7%. 

W 18 związkach międzygminnych, na koniec 2007 r. relacja zobowiązań ogółem do 
osiągniętych przez nie dochodów była wyższa od 60%. W większości był to efekt 
zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, których spłata następuje 
sukcesywnie. 

 
3.1.7. Wyniki nadzoru nad gospodarką finansową związków międzygminnych  

 
W 2007 r. kolegia regionalnych izb obrachunkowych zbadały 1258 uchwał organów 

związków międzygminnych. W 1196 uchwałach nie stwierdzono naruszenia prawa, tj. 
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w 95,1% ogółu uchwał. W 62 uchwałach kolegia regionalnych izb obrachunkowych 
stwierdziły naruszenie prawa, w tym: 
− w 19 przypadkach wszczęte postępowanie umorzono, gdyż organy związków we 

własnym zakresie usunęły naruszenia prawa,  
− w 7 przypadkach nie orzekano o nieważności uchwał z uwagi na zakończenie roku 

budżetowego, 
− w 26 przypadkach stwierdzono nieistotne naruszenie prawa, 
− w 10 przypadkach orzeczono o nieważności uchwał (8 – nieważnych w całości,  

2 – nieważne w części). 
W uchwałach budżetowych stwierdzono następujące naruszenia prawa:  
− nieprawidłowe określenie źródeł finansowania deficytu budżetu, 
− nieokreślenie przeznaczenia nadwyżki budżetu, 
− ustalenie limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu w sytuacji uchwalenia budżetu nadwyżkowego, 
− nieprawidłowe ustalenie wydatków bieżących budżetu, 
− ustalenie struktury dochodów i wydatków w szczegółowości innej niż określona uofp, 
− niewłaściwe ustalenie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, 
− niewskazanie jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania w ramach wydatków na 

wieloletnie programy inwestycyjne, 
− nieprawidłowe upoważnienie zarządu związku do zaciągania zobowiązań na 

finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, 
− błędy w stosowaniu klasyfikacji budżetowej, błędy rachunkowe, 
− brak spójności między załącznikami w zakresie kwot i klasyfikacji budżetowej, 
− zaplanowanie rezerwy ogólnej w wysokości przekraczającej 1% wydatków. 
W uchwałach zmieniających budżet kolegia regionalnych izb obrachunkowych wskazały 
na naruszenia prawa dotyczące: 
− braku wskazania przeznaczenia planowanej nadwyżki, 
− dokonania zwiększenia dochodów oraz zwiększenia wydatków (naruszenie art. 18 ust. 2 

pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym), 
− zaplanowaniu dochodów bez określenia źródeł (naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 9 uofp), 
− nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej. 
W uchwałach w sprawie absolutorium dla zarządu główną przyczyną naruszenia prawa 
było podjęcie uchwały absolutoryjnej z pominięciem wniosku komisji rewizyjnej. 
W pozostałych zbadanych uchwałach nieprawidłowości oraz uchybienia podniesione  
w rozstrzygnięciach kolegium dotyczyły: 
− trybu postępowania o udzielenie z planu finansowego dotacji (naruszenie art. 176 ust. 3 

uofp w związku z art. 4 ust. 1 pkt 11, 13, 14 i 15 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie), 

− nieprawidłowości procedury uchwalania budżetu, 
− niekompletność materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu związku,  
− błędnego wskazania organu podejmującego uchwałę budżetową (naruszenie art. 18 ust. 2 

pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym), 
− określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu w szczegółowości 

mniejszej niż w uchwale budżetowej poprzez pominięcie przychodów i rozchodów. 
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3.1.8. Podsumowanie 
 
1. W rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

dzień 31 grudnia 2007 r. zarejestrowanych było 240 związków międzygminnych.  
60 związków nie podjęło działalności, co stanowiło 25% ogółu związków. Osiągnięte 
dochody oraz wykonane wydatki związków międzygminnych stanowią 0,8% wykonanych 
dochodów i wydatków wszystkich gmin oraz miast na prawach powiatu w kraju.  

 
2. W 2007 r. związki międzygminne osiągnęły dochody w wysokości 710 529 tys. zł, które  

w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 4,7%. Przeważającym źródłem dochodów były 
wpłaty gmin – członków związku i wpływy z usług oraz sprzedaży wyrobów i składników 
majątkowych (82,3%). Najwyższy wzrost dochodów odnotowano w związkach 
międzygminnych województwa warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz 
podkarpackiego. Wzrost dochodów ogółem związków tych województw wynikał z faktu 
zwiększenia wpłat gmin z przeznaczeniem na inwestycje.  

  
3. Wydatki ogółem związków międzygminnych wyniosły w 2007 r. 700 152 tys. zł, i były 

wyższe o 4,5% w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki bieżące stanowiły 85,3%, 
a wydatki majątkowe 14,7%. Struktura wydatków zmieniła się nieznacznie. Udział 
wydatków bieżących wzrósł o 2,7% punktu procentowego i o tyle też zmniejszył się udział 
wydatków majątkowych.  

 
4. Najwięcej środków finansowych związki międzygminne przeznaczyły na realizację zadań 

w dziale Transport i łączność (69,9%) oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
(17,2%). W roku poprzednim było to, odpowiednio 68,9% i 20,4%. Udział w wydatkach 
ogółem pozostałych działów kształtował się w granicach od 0,4% (obsługa długu 
publicznego) do 5,8% (administracja publiczna). 

 
5. Zadłużenie związków międzygminnych na koniec 2007 r. wyniosło 112 692 tys. zł. 

Najwyższą kwotę zobowiązań stanowiły zaciągnięte kredyty i pożyczki – 106 949 tys. zł, tj. 
94,9% ogółu zobowiązań. Pozostała kwota (5 743 tys. zł) dotyczyła zobowiązań 
wymagalnych, w tym z tytułu dostaw towarów i usług. Poziom zadłużenia związków, 
w stosunku do 2006 r., zwiększył się o 9,7% i w relacji do dochodów stanowił 15,9%. 

 
3.2. Związek powiatów 
 
3.2.1. Informacje ogólne 

 
Powiaty, podobnie jak gminy, mogą wspólnie wykonywać zadania publiczne tworząc 

związki powiatów. Stosowne regulacje są zawarte w rozdziale 7 ustawy o samorządzie 
powiatowym. Rady zainteresowanych powiatów podejmują uchwały o utworzeniu związku, 
przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze związku. W przypadku utworzenia związku 
powiatów prawa i obowiązki powiatów uczestniczących w związku, związane 
z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem 
ogłoszenia statutu. Statut związku musi być przyjęty przez rady wszystkich powiatów 
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tworzących związek. Związek powiatów, podobnie jak związek gmin, jest wpisywany do 
rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji.  

Na terenie kraju od 2003 r. działa jeden związek – Związek Celowy Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu. Jego celem statutowym jest 
uruchomienie systemu informatycznego ewidencjonującego grunty i budynki oraz założenie 
komputerowych ewidencyjnych baz danych. 

 
3.2.2. Dochody, wydatki, wynik finansowy 

 
Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu 

kontynuował swoją działalność w 2007 r., a wykonanie budżetu na koniec roku przedstawia 
się jak niżej: 
−  dochody 128 tys. zł, tj. 77,7% wyższe niż w 2006 r., 
−  wydatki 124 tys. zł, tj. 15,0% poniżej planu po zmianach.  

Całość wydatków dotyczyła sfinansowania zadań bieżących, w tym 60,0% 
przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, a 40,0% na pokrycie pozostałych kosztów 
działalności, w tym zakupu materiałów, wyposażenia, usług oraz podróży służbowych 
krajowych. 

Związek zamknął swoją działalność, w 2007 r. nadwyżką w wysokości 4 tys. zł. Na 
dzień 31 grudnia 2007 r. związek posiadał zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 
w kwocie 1 tys. zł.  

 
3.2.3. Podsumowanie 
 
1. Podobnie jak w przypadku gmin ustawodawca umożliwił tworzenie związków przez 

powiaty. Jednostki tego stopnia samorządu terytorialnego nie korzystają z takiej formy 
wspólnego wykonywania zadań. W 2007 r. nie powstał żaden nowy związek powiatów. 
Działalność kontynuował tylko jeden Związek Celowy Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu, utworzony w 2003 r. 

 
2. W 2007 r. związek wykonał dochody w wysokości 128 tys. zł, a wydatki w wysokości 

124 tys. zł. Rok 2007 związek zamknął nadwyżką budżetową w wysokości 4 tys. zł. 



2006 2007 4:3 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 17:16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1  P O L S K A 678 764  710 529  104,7  218 632  271 535  50 400  41 480  4 915  1 671  340 132  337 272  16 679  17 622  79 984  76 946  96,2  

2  Dolnośląskie 28 593  28 830  100,8  8 302  9 583  10 601  8 030  734  225  641  669  6 262  7 155  10 846  20 942  193,1  
3  Kujawsko-pomorskie 3 452  3 133  90,8  1 914  1 405  111  100  46  0  495  761  233  268  814  696  85,5  
4  Lubelskie 5 504  2 816  51,2  4 867  1 514  0  219  31  151  458  699  33  67  1 452  1 892  130,4  
5  Lubuskie 23 186  8 580  37,0  8 171  2 590  9 329  118  214  0  3 801  4 142  68  103  3 500  579  16,5  
6  Łódzkie 8 336  4 695  56,3  3 182  1 261  4 546  2 572  15  75  0  4  31  27  5 337  185  3,5  
7  Małopolskie 37 971  42 220  111,2  17 006  25 937  3 179  1 456  2 760  0  10 663  10 763  607  664  2 838  1 750  61,7  
8  Mazowieckie 7 435  10 636  143,1  1 695  1 529  0  0  449  638  4 336  5 556  4  3  1 497  3 055  204,1  
9  Opolskie 3 704  4 158  112,3  785  911  0  9  0  0  2 711  3 021  0  0  762  1 125  147,7  

10  Podkarpackie 2 502  5 245  209,7  1 219  1 552  524  2 833  216  281  0  1  328  314  958  780  81,5  
11  Podlaskie 1 943  1 844  94,9  1 317  1 310  245  0  92  19  154  228  119  139  334  586  175,6  
12  Pomorskie 2 257  3 949  175,0  1 343  2 004  15  30  0  3  23  55  404  406  465  497  106,8  
13  Śląskie 477 317  513 120  107,5  152 269  196 911  2 031  8 043  0  0  294 476  285 315  3 221  3 085  10 909  6 339  58,1  
14  Świętokrzyskie 27 619  29 754  107,7  3 180  4 638  168  8  64  42  18 020  17 544  5 291  5 151  6 677  6 765  101,3  
15  Warmińsko-mazurskie 5 606  15 832  282,4  4 924  7 441  248  7 714  20  87  0  0  76  236  4 188  9 043  215,9  
16  Wielkopolskie 38 389  22 696  59,1  4 136  7 544  19 371  5 016  134  109  4 120  7 088  0  0  27 121  9 771  36,0  
17  Zachodniopomorskie 4 951  13 019  262,9  4 320  5 404  32  5 333  139  42  233  1 424  0  2  2 286  12 941  566,0  
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Tabela 3.1.  Wykonanie dochodów i przychodów związków międzygminnych w latach 2006 i 2007   

Przychody
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Dynamika
zmian

%
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zmian 

%
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WOJEWÓDZTWALp.

w tym:

Dochody ogółem
w tys. zł dotacje z funduszy

celowychwpływy z wpłat gmin środki ze źródeł
pozabudżetowych

dotacje z budżetu 
państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych



2006 2007 2006 2007 2006 2007 4:3 6:5 8:7 5:3 7:3 6:4 8:4 2006 2007 17:16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1  P O L S K A 691 838  700 152  571 523  597 326  120 316  102 826  101,2  104,5  85,5  82,6  17,4  85,3  14,7  32 573  29 616  90,9  

2  Dolnośląskie 27 166  40 802  7 765  8 378  19 401  32 424  150,2  107,9  167,1  28,6  71,4  20,5  79,5  7 295  4 441  60,9  
3  Kujawsko-pomorskie 2 622  2 094  1 770  1 860  853  234  79,9  105,1  27,4  67,5  32,5  88,8  11,2  1 049  1 159  110,5  
4  Lubelskie 5 722  3 674  1 564  1 772  4 158  1 902  64,2  113,3  45,7  27,3  72,7  48,2  51,8  218  0  0,0  
5  Lubuskie 25 033  7 563  6 113  6 724  18 920  839  30,2  110,0  4,4  24,4  75,6  88,9  11,1  650  970  149,2  
6  Łódzkie 8 458  1 821  818  826  7 640  995  21,5  101,0  13,0  9,7  90,3  45,4  54,6  5 035  2 865  0,0  
7  Małopolskie 37 933  38 366  24 111  27 285  13 822  11 081  101,1  113,2  80,2  63,6  36,4  71,1  28,9  1 437  2 622  182,5  
8  Mazowieckie 6 406  9 121  5 828  7 493  579  1 628  142,4  128,6  281,3  91,0  9,0  82,1  17,9  769  734  95,4  
9  Opolskie 3 346  3 282  2 968  3 260  377  22  98,1  109,8  5,7  88,7  11,3  99,3  0,7  0  100  0,0  

10  Podkarpackie 2 653  4 401  2 074  4 269  579  132  165,9  205,8  22,8  78,2  21,8  97,0  3,0  0  0  0,0  
11  Podlaskie 1 268  924  956  831  312  93  72,8  86,9  29,8  75,4  24,6  89,9  10,1  405  404  99,7  
12  Pomorskie 2 131  2 353  1 552  2 150  580  203  110,4  138,5  35,0  72,8  27,2  91,4  8,6  110  95  86,1  
13  Śląskie 479 095  502 153  474 138  491 641  4 957  10 512  104,8  103,7  212,0  99,0  1,0  97,9  2,1  4 575  2 410  52,7  
14  Świętokrzyskie 26 069  25 957  21 458  21 151  4 612  4 805  99,6  98,6  104,2  82,3  17,7  81,5  18,5  3 380  3 996  118,2  
15  Warmińsko-mazurskie 4 868  18 817  1 798  2 335  3 070  16 481  386,5  129,9  536,9  36,9  63,1  12,4  87,6  511  1 445  282,5  
16  Wielkopolskie 55 217  19 859  15 519  9 990  39 699  9 868  36,0  64,4  24,9  28,1  71,9  50,3  49,7  6 716  2 789  41,5  
17  Zachodniopomorskie 3 850  18 968  3 092  7 360  758  11 607  492,7  238,1  1 530,9  80,3  19,7  38,8  61,2  423  5 587  1 320,0  

wydatki bieżące wydatki majątkowe
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%

Tabela 3.2.  Wykonanie wydatków i rozchodów związków międzygminnych w latach 2006 i 2007  
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