


Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych 
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2007 roku

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”, które zostało przyjęte uchwałą Nr 8/2008 Krajowej Rady Regionalnych Izb 
Obrachunkowych z dnia 12 czerwca 2008 r.

Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach - tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej KR RIO www.rio.gov.pl. Niniejsze opracowanie stanowi jego streszczenie, do którego po raz pierwszy 
załączone zostały Kalendarium Izb i KR RIO oraz płyta CD zawierająca pełny tekst Sprawozdania.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb 
obrachunkowych w 2007 r., w tym wyniki realizowanych przez wszystkie izby kontroli koordynowanych przez KR RIO 
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. 

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 i ich związki, 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



1993 1 stycznia Wejście w życie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

1993 luty-kwiecień Rozpoczęły się pierwsze kontrole w gminach (12 Izb).

1993 marzec Odbyły się pierwsze posiedzenia kolegium w ośmiu z siedemnastu Izb.

1993 13-16 kwietnia Tadeusz Dobek, prezes RIO w Bydgoszczy zapoznaje się w Londynie z pracą instytucji sprawujących kontrolę w zakresie finansów nad 
samorządami lokalnymi Anglii i Walii. W ramach Programu Wspierania Samorządów Lokalnych (LGAP), finansowanego przez Brytyjski Fundusz  
Know-How powołany zostaje polsko- brytyjski zespół, któremu ze strony polskiej przewodniczy prezes T. Dobek. 

1993 23 kwietnia Spotkanie prezesów regionalnych izb obrachunkowych z Premierem RP Hanną Suchocką.

1993 maj Departament Administracji Publicznej Urzędu Rady Ministrów zorganizował pierwsze spotkanie prezesów 17 regionalnych izb obrachunkowych. 
Do czasu powołania KR RIO, Zgromadzenia Prezesów regionalnych izb obrachunkowych odbyły się 25-krotnie i były stałym forum wymiany doświadczeń 
i kształtowania jednolitego funkcjonowania Izb.

1993 lipiec Wyjazd członków kolegiów 17 regionalnych izb obrachunkowych do Francji w celu zapoznania się z działalnością francuskich Chambres Regionales  
des Comptes.

1993 14-20  
listopada

Wizyta prezesów regionalnych izb obrachunkowych we Francji. W Paryżu spotkanie w Conseil de’ Etat i Court des Comtes oraz wizyty studyjne 
we francuskich izbach obrachunkowych, w trybunałach administracyjnych i prefekturach, a także w Radzie Europy w Strasburgu.

1993 14 grudnia Z prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Samorządności, prof. Romanem Sowińskim, uzgodniono zasady utworzenia kwartalnika Orzecznictwo w Sprawach 
Samorządowych, który miał prezentować m.in. orzecznictwo kolegiów regionalnych izb obrachunkowych. W skład redakcji weszli dwaj przedstawiciele 
Izb (prezesi RIO w Łodzi i we Wrocławiu). W I połowie 1994 r. ukazał się pierwszy numer kwartalnika. Wydawany jest nadal.

1994 14 lutego Podpisanie umowy między prezesami regionalnych izb obrachunkowych a wydawnictwem Municipium o wydawaniu dwumiesięcznika regionalnych izb 
obrachunkowych Finanse Komunalne. Pierwszy numer ukazał się w kwietniu 1994 r. Od 2004 r. Finanse Komunalne wydawane są jako miesięcznik. 

1994 15 lutego Trybunał Konstytucyjny potwierdził zgodność ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu 
terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych z ustawą konstytucyjną z 17 października 1992 r.

1995 styczeń Warsztaty dla prezesów i naczelników wydziałów kontroli Kształtowanie pozytywnych postaw interpersonalnych w procesie kontroli, których 
organizatorem był m.in. Amerykański Korpus Pokoju i RIO w Bydgoszczy. Gościem prezesów Izb był ambasador USA w Polsce Nicholas A. Rey 
i podsekretarz stanu URM Kazimierz Korona.

1995 styczeń Przekazanie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP Raportu nt. Dofinansowanie przez gminy zadań zleconych, powierzonych i innych nie własnych 
przez gminy w 1993 roku. Koordynatorem prac i autorem raportu opracowanego na podstawie ankiet zebranych z 2457 gmin, przy współudziale 
wszystkich Izb była RIO w Bydgoszczy.

1995 10 kwietnia W Radzie Europy w Strasburgu, na posiedzeniu ekspertów w sprawie finansów samorządowych, rząd RP reprezentuje prezes RIO w Bydgoszczy, Tadeusz 
Dobek.

1995 listopad Z przedstawicielami Brytyjskiego Funduszu Know-How, jako efekt podjętej w 1993 r. współpracy, uzgodniono wspólne przygotowanie i opublikowanie 
poradnika dla inspektorów regionalnych izb obrachunkowych pt. Kontrola finansów komunalnych. Był on pierwszym w Europie Wschodniej opracowaniem 
uwzględniającym brytyjskie doświadczenie w kontroli samorządu i polskie uwarunkowania prawne. Poradnik został wydany przez Brytyjski Fundusz 
Know-How w 1996 r. (II wyd. 1998).

1996 22 maja Spotkanie prezesów regionalnych izb obrachunkowych na wyjazdowym posiedzeniu z Komisją Samorządu Terytorialnego w Szczecinie. Posłowie 
zapoznali się z trzyletnią działalnością regionalnych izb obrachunkowych.

1996 czerwiec RIO w Katowicach przygotowała Raport w sprawie realizacji programu pilotażowego w latach 1994-1995. 

1997 Na podstawie wspólnego programu kontroli Izby przeprowadziły po raz pierwszy kontrolę koordynowaną (koordynatorem była RIO w Łodzi, kontrola 
dotyczyła zamówień publicznych) w gminach. Kontrole takie są od tej pory przeprowadzane corocznie – zakres zagadnień podlegających kontroli ustalany 
jest od 1998 r. przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

1997 1-8 czerwca Przygotowana przez Brytyjski Fundusz Know-How wizyta prezesów regionalnych izb obrachunkowych w Wielkiej Brytanii. Prezesi zapoznali się 
z działalnością brytyjskiej Audit Commission – organu kontroli zewnętrznej samorządu oraz NAO – National Audit Office – odpowiednika polskiej 
Najwyższej Izby Kontroli.

1997 20 sierpnia Nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w wyniku której powstała Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO). 
W pracach nad nowelizacją aktywny udział wzięli przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych – zaproszeni do współpracy przez Sejmową Komisję 
Samorządu Terytorialnego: dr Bogdan Cybulski – prezes RIO we Wrocławiu i dr Stanisław Srocki – prezes RIO w Białymstoku.

1997 październik Analizę na temat: Udział środków zwrotnych: kredytów, pożyczek i obligacji w finansowaniu wydatków inwestycyjnych miast wojewódzkich w latach 
1993-1996 przygotowała RIO w Kielcach przy współudziale wszystkich Izb. Dane do opracowania zebrano na podstawie sprawozdań finansowych gmin 
z realizacji budżetu, a także informacji z poszczególnych miast o zawartych umowach w sprawie kredytów, pożyczek i obligacji.

1998 15 stycznia Pierwsze posiedzenie KR RIO (Warszawa). Przewodniczącym został dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu), zastępcami – Jerzy Urbaniak 
(prezes RIO w Warszawie) i dr Marek Poniatowski (prezes RIO w Lublinie).

XV lat Regionalnych Izb Obrachunkowych
X lat Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

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

 
1. Zadania i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych 

 
Regionalne izby obrachunkowe, zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji RP,1 sprawują 

nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. 
Ponadto, pozycję ustrojową oraz kompetencje izb określa ustawa o regionalnych izbach 
obrachunkowych (urio)2, ustawa o finansach publicznych (uofp)3 oraz ustawy regulujące 
ustrój samorządu terytorialnego4 w Polsce. 

Do ustawowych zadań izb należy nadzór nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego (jst) i ich związków w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 
ust. 1 urio, przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych 
podmiotów sektora finansów publicznych wymienionych w art. 1 ust. 2 urio, wydawanie 
opinii w sprawach wymienionych w art. 13, prowadzenie działalności informacyjnej, 
instruktażowej i szkoleniowej w zakresie objętym nadzorem i kontrolą, przeprowadzanie 
kontroli formalnej i rachunkowej 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, opracowywanie analiz i opinii 
w sprawach określonych ustawami. 

Na podstawie odrębnych przepisów, do zadań izb należy również rozpatrywanie skarg  
i wniosków dotyczących działalności organów stanowiących jst – art. 229 pkt 1 kpa5, 
sporządzanie, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów6 zbiorczych sprawozdań  
w zakresie operacji finansowych podmiotów, dla których jst są organem założycielskim lub 
nadzorującym, przyjmowanie i przekazywanie do Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów oraz Ministerstwa Finansów sprawozdań sporządzanych na podstawie 
przepisów ustawy 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  
i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych8, przyjmowanie 

                                                 
1 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 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 późn. zm.). 
3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (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.). 

5 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770). 
7 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, 

poz. 404.). 
8 Rozporządzenie 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  
(Dz. U. Nr 65, poz. 599 z późn. zm.). 
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i przekazywanie do MF skonsolidowanych bilansów jst9, udostępnianie i publikowanie  
w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  
– dokumentów i informacji publicznych dotyczących działalności regionalnych izb 
obrachunkowych w zakresie określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej10. 

Na terenie Polski funkcjonuje 16 izb, po jednej w każdym województwie. Ze względu 
na duże rozproszenie terytorialne jst objętych nadzorem i kontrolą izby realizują swoje 
zadania w siedzibach usytuowanych w miastach wojewódzkich oraz w zespołach 
zamiejscowych. 

W każdej izbie działa określony ustawą organ – kolegium, do zadań którego należy 
rozstrzyganie o zgodności z prawem uchwał i zarządzeń organów jst podlegających 
nadzorowi. Ponadto, w strukturze organizacyjnej funkcjonują dwa wydziały merytoryczne: 
wydział kontroli gospodarki finansowej oraz wydział informacji, analiz i szkoleń, a także 
biuro izby, które zapewnia obsługę administracyjną i finansowo-księgową. W izbach 
działają również składy orzekające, do właściwości których należy wydawanie opinii  
w sprawach określonych urio. 

W 1997 r. utworzona została na mocy ustawy wspólna reprezentacja izb – Krajowa Rada 
Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO)11. 

 
2. Działalność nadzorcza 

 
Nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych, zgodnie z art. 11 ust. 1 urio, 

określającym rzeczowy zakres działalności nadzorczej, podlegają uchwały i zarządzenia 
podejmowane przez organy jst w sprawach dotyczących: procedury uchwalania budżetu, 
uchwalania budżetu i jego zmian, zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu 
publicznego, zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jst, podatków i opłat lokalnych 
oraz absolutorium. 

W 2007 r. izby zbadały ogółem 138 988 uchwał i zarządzeń organów jst oraz związków 
komunalnych (o 11 012 więcej niż w 2006 r.). W wyniku badania nadzorczego 97,2% 
ogółu uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem, a w 2,8% stwierdzono naruszenie 
prawa. 

Z ogólnej liczby zbadanych uchwał i zarządzeń najliczniejszą grupę stanowiły uchwały 
w sprawie uchwalania budżetu i jego zmian oraz zarządzenia zmieniające budżet (60,2%). 
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 w 2007 r. uchwał podjętych  
z naruszeniem prawa (o 1,7 punktu procentowego w stosunku do 2006 r.) dotyczy głównie 
uchwał, w stosunku do których wszczęte postępowania umorzono, w związku z usunięciem 
przez jst nieprawidłowości. Taką samą tendencję wykazują wyniki badania nadzorczego 

                                                 
9  Rozporządzenie 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 (Dz. U. Nr 142, poz. 1020.). 

10 Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. 
11 Art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, o samorządzie 

terytorialnym oraz finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 113, poz. 734 z późn. zm.). 
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uchwał i zarządzeń zmieniających budżet za lata 1993, 2006 i 2007 - spadek z 19,1%  
w 1993 r. do 2,0% w 2006 r. i 1,8% w 2007 r. w stosunku do ogólnej liczby zbadanych. 

Przypadki istotnego naruszenia prawa stwierdzone w uchwałach budżetowych dotyczyły 
m.in.: braku w treści uchwały budżetowej obligatoryjnych elementów wynikających  
z przepisów uofp, zaplanowania przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 
przewyższającej planowany deficyt, ustalenia rezerwy ogólnej w kwocie przewyższającej 
ustawowy limit, zaniechania zaplanowania wydatków na obligatoryjne zadania własne, 
zaniechanie ustalenia lub określenie w niewłaściwej wysokości limitów zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych, 
nieprzestrzegania wymogów uofp przy uchwalaniu wieloletnich programów inwestycyjnych. 
W uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet wskazywano ponadto przypadki 
przekroczenia kompetencji do dokonywania zmian przez organy wykonawcze jst. 

Nieprawidłowości stwierdzone w uchwałach absolutoryjnych polegały na: 
nieudzielaniu absolutorium z przyczyn innych niż wykonanie budżetu, podjęcia – na skutek 
wyniku głosowania - uchwały o treści innej niż poddany pod głosowanie wniosek czy 
nierozpatrzenia przez radę sprawozdania z wykonania budżetu. 

W uchwałach dotyczących podatków i opłat lokalnych najczęściej występujące 
uchybienia wiązały się z: ustaleniem stawek podatków poniżej minimalnych lub powyżej 
maksymalnych kwot określonych ustawowo, stosowaniem zwolnień o charakterze 
podmiotowym lub podmiotowo-przedmiotowym, zastosowaniem przez organ stanowiący 
instytucji ulgi podatkowej zamiast zwolnienia podatkowego, ustaleniem 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 lokalnych12, 
niezgłoszeniem projektu uchwały zawierającej program pomocowy przewidujący udzielenie 
pomocy de minimis prezesowi UOKiK, nieokreśleniem stawek dla wszystkich ustawowo 
określonych przedmiotów opodatkowania czy też nieprawidłowym określeniem terminu 
wejścia w życie uchwał podatkowych. 

Uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań mających wpływ na wysokość długu 
publicznego obciążone były nieprawidłowościami polegającymi na zaciągnięciu kredytu  
w kwocie przewyższającej planowany deficyt bądź na zadania nie ujęte w planie wydatków, 
a także bez wcześniejszego zaplanowania w przychodach budżetu, nieokreśleniu wartości 
zaciąganego zobowiązania w złotych, nieokreśleniu źródeł spłaty zaciąganego 
kredytu/pożyczki, wskazaniu w uchwale o zaciągnięciu kredytu konkretnego banku bez 
zachowania procedur związanych z zamówieniach publicznymi. 

Najczęściej występujące nieprawidłowości w uchwałach dotyczących procedury 
opracowywania i uchwalania budżetu polegały głównie na nieuwzględnieniu przez radę 
postanowień określonych w uofp w zakresie obowiązkowych elementów uchwały 
budżetowej, niepełnym określeniu lub braku określenia rodzaju materiałów towarzyszących 
projektowi uchwały budżetowej, powierzeniu opracowania projektu uchwały budżetowej 
skarbnikowi, pominięciu obowiązku dołączenia do projektu budżetu prognozy kwoty długu. 

W przypadku uchwał określających zasady i zakres przyznawania dotacji najczęściej 
popełnianymi błędami było: uchwalenie prawa kontroli przez organ wykonawczy 
wykorzystania dotacji otrzymanej przez podmioty na podstawie ustawy o systemie 

                                                 
12 Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1828. 
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oświaty13, wskazanie celu przeznaczenia dotacji podmiotowej, ograniczenie kręgu 
podmiotów upoważnionych do ubiegania się o dotacje na cele publiczne związane  
z realizacją zadań tej jednostki, nieprawidłowe określenie terminu wejścia w życie uchwał  
w sprawie zasad udzielania dotacji. 

W 2007 r. jst skierowały do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA) 35 
skarg (o 42 mniej niż w roku poprzednim). WSA wydały 30 orzeczeń, w tym 20 orzeczeń 
odnosiło się do skarg na uchwały kolegiów izb kierowanych przez jst (12 skarg oddalono,  
w 3 przypadkach uchylono rozstrzygnięcia nadzorcze kolegium, umorzono postępowanie  
w 1 przypadku oraz 4 skargi odrzucono). Ponadto, WSA wydały 10 orzeczeń w odniesieniu 
do skarg rio na uchwały jst. 

Do zadań izb należy ponadto, zgodnie z art. 13 pkt 9 urio, rozpatrywanie spraw 
dotyczących powiadomienia przez skarbnika o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne 
polecenie zwierzchnika. W 2007 r. do izb wpłynęły dwa powiadomienia o odmowie 
kontrasygnaty – jeden przypadek został uznany przez powołaną w tym celu komisję, za 
uzasadniony, w drugim skarbnik nie miał podstaw do odmowy kontrasygnaty. 

 
3. Działalność kontrolna 

 
Zgodnie z urio, izby przeprowadzają kontrole gospodarki finansowej i zamówień 

publicznych jst, związków gminnych i związków powiatów, stowarzyszeń jst, 
samorządowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów (w przypadku 
wykorzystywania otrzymanych dotacji z budżetów jst). Czynności kontrolne prowadzone są 
w ramach kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających.  

Obowiązek przeprowadzania kontroli kompleksowych14 w każdej jst co najmniej raz 
na cztery lata wynika z art. 7 ust. 1 urio. Kontrole te obejmują pełny zakres podstawowych 
zagadnień związanych z pobieraniem, gromadzeniem i wykorzystaniem środków 
finansowych, ich ewidencją i sprawozdawczością oraz z gospodarowaniem mieniem. 
Kontrole problemowe dotyczą wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej bądź 
zamówień publicznych kontrolowanych jednostek. Zarówno kontrole kompleksowe jak  
i problemowe przeprowadzane są na podstawie planu kontroli. Kontrole doraźne 
realizowane są poza planem kontroli i zarządza je, w miarę potrzeb, prezes izby na 
podstawie sygnałów o nieprawidłowościach występujących w jst. Kontrole sprawdzające 
mają na celu sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku 
wcześniejszych kontroli. 

W roku 2007 izby przeprowadziły łącznie 1 279 kontroli, z tego: 722 kompleksowych, 
299 problemowych, 192 doraźnych i 66 sprawdzających. W przeważającej mierze (71,8%) 
kontrolą objęto jst, pozostałą część stanowiły kontrole jednostek organizacyjnych jst oraz 
innych podmiotów. 

Wśród ujawnionych nieprawidłowości dominowały błędy w zakresie ewidencji  
i realizacji dochodów i przychodów jst (3 726), księgowości sprawozdawczości budżetowej 
(3 196), realizacji wydatków i rozchodów (2 281) i udzielania zamówień publicznych 
(1 972).  

                                                 
13 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 
14 Uchwała Nr 3/2001 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie ramowej 

tematyki kontroli kompleksowych jednostek samorządu terytorialnego. 
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Przepisy urio przyznają jednostkom kontrolowanym prawo do zgłaszania, do kolegium 
rio zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. W 2007 r. organy 
jst zgłosiły zastrzeżenia ogółem do 224 wniosków pokontrolnych, z czego w całości 
zastrzeżenia uwzględniono w 52 przypadkach, w części – w 10 przypadkach. W związku  
z ustaleniami kontroli izby przekazały 581 wniosków, zawiadomień i sygnalizacji organom 
administracji rządowej, policji i prokuraturze, organom kontroli państwowej, rzecznikom 
dyscypliny finansów publicznych oraz regionalnym komisjom orzekającym.  

W 2007 r. wszystkie regionalne izby obrachunkowe przeprowadziły kontrolę 
koordynowaną dotyczącą prawidłowości udzielania i rozliczania przez jst dotacji na 
zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, którą 
objęte zostało 97 jednostek. Kontrola prowadzona była łącznie z NIK w oparciu o jednolity 
program. 

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 
publicznych15. 

W wyniku kontroli ustalono, że problematyka udzielania i rozliczania dotacji została,  
w większości przypadków, ujęta w wewnętrznych aktach normatywnych. Brak takich 
uregulowań stwierdzono w 7 jednostkach. Nierzetelna była także (w 3 jednostkach), 
praktyka dopuszczania do udziału w pracach komisji konkursowych pracowników jst 
zasiadających we władzach podmiotów składających swoje oferty, bądź rodzinnie ze sobą 
powiązanych.  

W 30 jst (62,5% objętych kontrolą) przy ogłaszaniu otwartego konkursu ofert nie 
przestrzegano wymogów zachowania terminu ogłoszenia lub jego opublikowania. 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.  

Nieprawidłowości w zakresie przyjmowania i rozpatrywania ofert stwierdzono łącznie  
w 30 jst. W 22 oferty były rozpatrywane, pomimo, że nie spełniały wymogów określonych 
w ogłoszeniach. W 16 skontrolowanych jst nie zachowano obowiązku uzasadnienia wyboru 
ofert. 

Ujawniono również błędy w zawieraniu umów, polegające w szczególności na 
nieokreśleniu terminu wykorzystania dotacji i jej ewentualnego zwrotu w przypadku 
niewykorzystania (12 jst). 

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. 

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 kontrolne regionalnych izb 
                                                 
15 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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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.  

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. Ustalono natomiast, że aż 34,7% podmiotów 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. 

Kolejnym tematem objętym kontrolą koordynowaną była kontrola gospodarki 
finansowej instytucji kultury. W wyniku kontroli stwierdzono, iż instytucje kultury nie są 
samodzielne finansowo i w dużej mierze uzależnione są od dotacji organizatorów. 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. 
Kontrola ujawniła szereg nieprawidłowości związanych z rachunkowością instytucji kultury, 
m.in. zaniechanie prowadzenia ksiąg rachunkowych, brak uregulowań w zakresie przyjętych 
zasad rachunkowości czy braki w dokumentacji. 

W zakresie gospodarowania mieniem tylko w 21 kontrolowanych jednostkach istniały 
pisemnie określone zasady oddawania w najem i dzierżawę składników majątkowych. 
Wyniki kontroli ujawniają również brak zgody właściwych organów na najem i dzierżawę, 
nieprzestrzeganie obowiązujących zarządzeń i cenników oraz zaniechanie waloryzacji opłat. 
Rzadko stosowano również sankcje wobec dłużników, w 24 instytucjach kultury 
stwierdzono nienaliczanie bądź nieprawidłowe naliczanie odsetek od nieterminowych 
płatności.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli, szczególnie w jednostkach o charakterze instytucji 
artystycznych, stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących wynagradzania pracowników. 
W 40% skontrolowanych instytucji kultury i w co drugiej bibliotece stwierdzono 
sprzeczności przepisów wewnętrznych z powszechnie obowiązującymi. 

Skala stwierdzonych w kontrolowanych jednostkach nieprawidłowości wskazuje, iż brak 
jest dostatecznego nadzoru nad gospodarką finansową instytucji kultury ze strony 
organizatora. Przeprowadzone kontrole ujawniły błędy, które winny zostać stwierdzone  
w trakcie pierwszej kontroli przeprowadzonej w jednostce przez organizatora.  

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 gmina podnosiła, iż „biblioteka funkcjonująca na terenie gminy nie jest 
w stanie prowadzić samodzielnej gospodarki w ramach posiadanych środków, kierując się 
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zasadami efektywności ich wykorzystania”16. Sytuacja ta wskazuje na celowość 
dopuszczenia możliwości funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności bibliotek, 
jako jednostek budżetowych, względnie wykonywania działalności bibliotecznej  
w strukturze innych jednostek budżetowych np. urzędu gminy, co wiąże się jednak  
z nowelizacją ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Zasadne jest 
również uregulowanie możliwości prowadzenia obsługi administracyjno-ekonomicznej tych 
jednostek przez urząd jst, na wzór rozwiązania przyjętego w ustawie o systemie oświaty. 
Niezbędna jest również nowelizacja dwóch rozporządzeń dotyczących wynagrodzeń 
pracowników instytucji kultury, w których należy zawrzeć obowiązek dostosowania 
funkcjonujących w instytucjach 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 kultury17. 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. 

Na podstawie art. 9a urio izby kontrolują kwartalne sprawozdania z wykonania 
budżetów jst oraz wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej, po 
czym przesyłają dane do Ministerstwa Finansów. Ponadto, kontroli podlegają sprawozdania 
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych 
jednostek budżetowych, rachunków dochodów własnych oraz funduszy celowych.  

W 2007 r. izby skontrolowały łącznie 113 687 sprawozdań z wykonania budżetów jst  
(o 4 030 więcej niż w roku poprzednim). W wyniku weryfikacji - zarówno na wniosek izb 
i Ministerstwa Finansów, jak również z własnej inicjatywy - jst dokonały 23 280 korekt 
sprawozdań budżetowych (20,5% ogólnej liczby zbadanych sprawozdań). Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły m.in.: niezgodności pomiędzy danymi wykazywanymi  
w poszczególnych rodzajach 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, stosowania 
niewłaściwej klasyfikacji budżetowej. 

W 2007 r. izby dokonały weryfikacji wniosków o przyznanie części rekompensującej 

                                                 
16 Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. SA/GD 479/02 OSS 2004/1/21. 
17 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  
(Dz. U. Nr 45, poz. 446 z późn. zm.). 
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subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach 
ekonomicznych. W ustawowym terminie wnioski złożyło 21 gmin - wszystkie, którym 
środki te przysługiwały. 

Na podstawie sprawozdań zbiorczych otrzymywanych od jst, izby sporządzają 
kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora finansów 
publicznych (kwartalne Rb-Z i Rb-N oraz roczne Rb-UZ i Rb-UN) i przekazują je do 
Głównego Urzędu Statystycznego. W 2007 r. do izb wpłynęło 19 294 sprawozdań o stanie 
zobowiązań, 19 743 sprawozdań o stanie należności oraz 4 926 sprawozdań uzupełniających 
o stanie zobowiązań i 4 736 sprawozdań uzupełniających o stanie należności. W wyniku 
kontroli formalnej i rachunkowej izb jst składały korekty dotyczące nieprawidłowości  
i uchybień w zakresie: rozbieżności pomiędzy danymi wykazywanymi w poszczególnych 
rodzajach i 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 czy też błędnego klasyfikowania 
należności lub zobowiązań do poszczególnych grup lub według poszczególnych tytułów. 

W 2007 r., w związku z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej18, izby pośredniczyły w przekazywaniu 
sporządzanych przez jst sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej (oraz informacji  
o nieudzieleniu pomocy publicznej), sprawozdań o zaległych należnościach 
przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych oraz 
sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (oraz 
informacje o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie). Dane 
przekazywane były, odpowiednio do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Począwszy od 2006 r. izby przekazują Ministerstwu Finansów skonsolidowane bilanse 
jst za poprzedni rok budżetowy, w 2007 r. było to 3 006 sprawozdań finansowych. 

Na podstawie art. 229 pkt 1 kpa, izby są organami właściwymi do rozpatrywania skarg 
dotyczących zadań lub działalności organów stanowiących jst z zakresu spraw 
finansowych. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte 
wykonywanie zadań przez właściwy organ, naruszenie praworządności lub interesów 
skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw (art. 227 kpa). W 2007 r. do izb wpłynęły 
łącznie 292 pisma i skargi (w 2006 r. – 426) zarzucające naruszenie praworządności lub 
interesów osób wnoszących, w tym 64 związane były z działalnością organów stanowiących 
jst. Formułowane zarzuty dotyczyły m.in. procedury uchwalania budżetu (3 przypadki), 
budżetu i jego zmian (26), określania zasad i wysokości dotacji (2), określenia stawek 
podatków i opłat lokalnych (7), absolutorium (6), naruszenia trybu podejmowania uchwał 
(8) oraz innych uchwał podejmowanych przez rady (4). Kolegia w większości przypadków 
nie stwierdziły naruszenia prawa, w jednym uznały uchwałę za nieważną, w 3 stwierdziły 
naruszenie prawa, a w 4 przypadkach w wyniku wszczętego postępowania nadzorczego  
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały – organ stanowiący we własnym zakresie 
usunął naruszenie prawa. Przedmiotem pozostałych 11 skarg niezawierających wniosku  
o stwierdzenie nieważności było m.in.: sprzedaż nieruchomości, nierozpatrzenie lub 

                                                 
18 Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404. 
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nierzetelne rozpatrzenie przez organ stanowiący jst skargi na działalność organu 
wykonawczego, nieprawidłowości przy pobieraniu wynagrodzenia przez przewodniczącego 
rady, niepodjęcie przez radę gminy uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia wójta, 
niezgodności pomiędzy uchwałą podjętą przez radę a opublikowaną w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

W 2007 r. regionalne izby obrachunkowe przekazały do rozpatrzenia organom 
stanowiącym jst 228 skarg na działalność organów wykonawczych jst.  

Stosownie do art. 10 urio, prezes izby przekazuje organom dokonującym podziału 
środków informacje o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach w zakresie 
danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych. W 2007 r. do 
Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego i Wojewodów przekazano 
informacje o nieprawidłowościach w zakresie naliczania subwencji, które wystąpiły w 125 
jednostkach oraz w zakresie rozliczeń dotacji celowych, w 4 jednostkach. 
 
4. Działalność opiniodawcza 

 
Zakres działalności opiniodawczej izb reguluje art. 13 urio, który 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 (burmistrzowi, prezydentowi miasta) absolutorium. Wydawanie 
opinii, zgodnie z art. 19 urio, należy do składów orzekających złożonych z 3 członków 
kolegium. Od uchwał składów orzekających służy odwołanie do kolegium izby w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

Składy orzekające izb w 2007 r. wydały 21 047 opinii (o 437 więcej niż w 2006 r.),  
z czego 84,6% stanowiły opinie pozytywne, 15% pozytywne z uwagami a 0,4% negatywne. 
W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek udziału opinii pozytywnych (o 1,9 punktu 
procentowego) i negatywnych (o 0,2) na korzyść opinii pozytywnych z uwagami. 

W przypadku opinii o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki (3 542 opinie, w tym  
54 pozytywne z uwagami i 4 negatywne) najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami 
były m.in.: zagrożenie przekroczenia 60% granicy zadłużenia, przekroczenie 15% wskaźnika 
obsługi długu, brak upoważnienia do ubiegania się o kredyt ponad limit określony  
w uchwale budżetowej, zamiar zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków ujętych  
w wykazie wydatków niewygasających, nieuprawnione wskazywanie nadwyżki z lat 
ubiegłych jako źródła spłaty kredytu w przypadku, gdy dokumenty finansowe jst nie 
potwierdzały jej posiadania.  

W opiniach o przedkładanych projektach budżetów jst (3 179 opinii, w tym 1 333 
pozytywne z uwagami i 9 negatywnych) składy orzekające wskazywały na: nieprawidłowe 
ustalenie wysokości planowanego deficytu budżetu, nieprawidłowe określenie limitu 
zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, brak zaplanowania wydatków na 
realizację obligatoryjnych zadań własnych jst, 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, przedstawienie prognozowanych dochodów bez uwzględnienia 
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wymogu ich podziału na dochody bieżące i majątkowe, zaplanowanie dochodów ze źródeł 
zniesionych. 

Główne nieprawidłowości w opiniach dotyczących możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu (5 279 opinii, w tym 238 
pozytywnych z uwagami i 23 negatywne) polegały na: zagrożeniu przekroczenia 60% 
granicy zadłużenia i 15% wskaźnika spłaty zobowiązań, nieprawidłowym wyliczeniu 
prognozowanej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lat następnych, nieustaleniu 
prognozowanych kwot długu na wszystkie lata następne, na które zaciągnięto zobowiązania, 
nieuzasadnionym wskazaniu już zaangażowanych nadwyżek z lat ubiegłych jako źródła 
sfinansowania deficytu. 

W odniesieniu do opinii o przedkładanych informacjach z przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze 2007 r. (2 978 opinii, w tym 750 pozytywnych z uwagami i 13 negatywnych) 
oraz o sprawozdaniach z wykonania budżetu (2 980 opinii, w tym 610 pozytywnych  
z uwagami i 9 negatywnych), składy orzekające izb wskazywały na nieprawidłowości 
dotyczące m.in.: niskiego stopnia realizacji dochodów i wydatków, przekroczenia ustawowo 
dopuszczalnej granicy zadłużenia, braku dokonania płatności z tytułu zobowiązań 
zaciągniętych w latach poprzednich w konsekwencji dopuszczenie do wystąpienia i dalszego 
wzrostu zobowiązań wymagalnych, przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania 
wydatków publicznych, obciążeniu budżetu wydatkami z tytułu zapłaty odsetek i kar. 

W opiniach o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jst w sprawie 
absolutorium (2 973 opinie, w tym 171 pozytywnych z uwagami i 17 negatywnych) 
najwięcej błędów dotyczyło formułowania wniosku bez merytorycznej oceny wykonania 
budżetu oraz kwestii formalnych wniosku. Ponadto, składy orzekające w 2007 r. wydały 10 
opinii o uchwałach rad gmin w sprawie nieudzielenia absolutorium.  

Od opinii składów orzekających w 2007 r. jst wniosły 27 odwołań (o 10 więcej niż  
w 2006 r.), z czego kolegium w 11 przypadkach odwołanie uwzględniło, w 15 – oddaliło  
a w 1 przypadku – umorzyło postępowanie odwoławcze. 

 
5. Raporty o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 

 
Na podstawie art. 10a urio, w razie potrzeby wskazania organom danej jst 

powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych zadań, izba 
– na podstawie wyników działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej – przedstawia 
raport o stanie gospodarki finansowej tej jednostki. W 2007 r. regionalne izby obrachunkowe 
nie sporządzały raportów o stanie gospodarki finansowej jst. 

 
6. Działalność informacyjna i szkoleniowa 

 
Na podstawie art. 1 ust. 4 urio, regionalne izby obrachunkowe prowadzą działalność 

informacyjną i szkoleniową. Formami prowadzonej działalności są: 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.  
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W 2007 r. izby zorganizowały 380 szkoleń (o 28 więcej niż w 2006 r.), z tego 45 zostało 
zorganizowanych we współpracy z innymi podmiotami. W szkoleniach uczestniczyło 24 289 
pracowników jst.  

Tematyka szkoleń dotyczyła zasad finansowania programów realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu UE, prefinansowania i dotacji rozwojowych oraz ich ujęcia 
w budżecie, zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań budżetowych  
i finansowych za 2006 r., emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej formy 
pozyskiwania kapitału, kontroli finansowej jako instrumentu zarządzania jst, ogólnych zasad 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nadwyżki operacyjnej. 

Szkolenia prowadzone były przez przedstawicieli ministerstw, urzędów centralnych  
i innych instytucji związanych z gospodarką finansową jst, przez pracowników naukowych 
wyższych uczelni, a także pracowników regionalnych izb obrachunkowych. 

Podstawową formą prowadzonej przez izby działalności informacyjnej w 2007 r. było 
udzielanie pisemnych odpowiedzi, instruktażu, wyjaśnień i interpretacji na pytania 
kierowane przez pracowników jst.  

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 „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”.  

 
Udzielanie informacji w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej 

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, regionalne izby obrachunkowe 
zobligowane są do udostępniania danych podmiotom zewnętrznym, co w praktyce następuje 
poprzez publikacje w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na wniosek 
zainteresowanych osób i instytucji. W 2007 r. izby udostępniały dokumenty oraz informacje 
związane z realizacją zadań w ramach działalności nadzorczej, kontrolnej, opiniodawczej 
oraz informacyjno-szkoleniowej. 

O udostępnienie informacji występowały, w trybie określonym przepisami ustawy dwie 
grupy podmiotów – osoby fizyczne oraz pozostałe podmioty, którym prawo do uzyskania 
informacji przysługuje na mocy innych ustaw (posłowie, dziennikarze). Na wniosek 31 osób 
fizycznych oraz 28 osób prawnych udostępniano protokoły kontroli oraz wystąpienia 
pokontrolne. 

W 2007 r. w dwóch przypadkach odmówiono udzielenia informacji. Pierwszy dotyczył 
udostępnienia wytycznych do przeprowadzania kontroli, drugi udostępnienia wydawnictwu 
podjętych przez kolegia izb w latach 2006 i 2007, uchwał oraz pism MF stanowiących 
odpowiedzi na zapytania regionalnych izb obrachunkowych. 

W 2007 r. najchętniej odwiedzano strony, na których zamieszczano treść wystąpień 
pokontrolnych oraz orzecznictwo kolegiów izb. Liczba odwiedzin stron BIP  
i opublikowanych dokumentów w zakresie działalności kontrolnej wyniosła 253 714, 
nadzorczej – 42 137, a działalności informacyjno-szkoleniowej – 14 925.  
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7. Współpraca izb z organami państwa i innymi instytucjami 
 
W ramach współpracy, poza zadaniami określonymi w ustawach, izby przygotowywały  

i przekazywały na potrzeby różnych organów i instytucji opracowania i analizy dotyczące 
działalności jst. Na potrzeby MF przygotowano informacje dotyczące zestawienia danych 
liczbowych, wynikających z projektów budżetów jst na 2008 r. w zakresie planowanych 
dochodów i wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych oraz przychodów  
i rozchodów. Dla NIK zestawiono m.in. dane liczbowe w zakresie udzielonych w 2006 r. 
dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, zebrano informacje 
dotyczące wyników nadzoru i kontroli jst w latach 2004 – 2006 w zakresie stosowania ulg 
podatkowych, także egzekwowania zaległości podatkowych oraz przygotowano wybrane 
dane w zakresie dochodów podatkowych gmin w latach 2004 – 2006. Ponadto, opracowano 
informacje dla NBP, izb rolniczych, PARPA, urzędów wojewódzkich oraz wyższych uczelni 
i instytutów naukowych. 

 
8. Działalność regionalnych izb obrachunkowych w zakresie obsługi rzeczników dyscypliny 

finansów publicznych i regionalnych komisji orzekających 
 
Regionalne izby obrachunkowe, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych19, 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.  

Zgodnie z art. 167 ust. 1 ww. ustawy, każdy uznany za winnego naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych zwraca, na rzecz Skarbu Państwa, koszty postępowania. 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 w łącznej kwocie 142 530,79 zł wpłaciło 717 osób. Do urzędów skarbowych 
skierowane zostały 22 tytuły wykonawcze, wyegzekwowane należności z tytułu 
niezapłaconych kosztów postępowania wyniosły 4 316,44 zł. 

 
9. Wykonanie budżetu przez regionalne izby obrachunkowe 

 
Plan dochodów budżetowych regionalnych izb obrachunkowych na 2007 r., ustalony 

ustawą budżetową, w kwocie 345 000 zł wykonany został w 92,1% (317 706 zł). 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%). 

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości 93 270 tys. zł zrealizowane zostały na 
poziomie 99,6%. Z uwagi na charakter działalności izb w strukturze wydatków dominujący 
udział mają wydatki na wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 
(64,9%) oraz pochodne od wynagrodzeń (12%). Wydatki ogólno-administracyjne 
ukształtowały się na poziomie 14,5% a wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7% i przeznaczone 

                                                 
19 Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm. 
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zostały głównie na zakup sprzętu, serwerów i licencji na programy komputerowe oraz 
wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych. 

Odrębną gospodarkę finansową w formie rachunku dochodów własnych uzyskiwanych  
z działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie objętym nadzorem i kontrolą 
prowadziło 13 izb. Uzyskane dochody wyniosły 3 752 tys. zł, a poniesione wydatki 
w wysokości 3 662 tys. zł. Ponadto, 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 

 
Według stanu na koniec grudnia 2007 r. w izbach zatrudnianych było 1 339 

pracowników. 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 ogólnej liczbie pracowników  
85,1% osób posiadało wykształcenie wyższe, a 140 podnosiło swoje kwalifikacje 
uczęszczając na studia, aplikacje czy kursy. 

W 2007 r. zwiększyła się liczba osób odchodzących z pracy (147 w 2007 r., 96  
w 2006 r., 88 w 2005 r.), czego przyczyną były w głównej mierze korzystniejsze warunki 
finansowe zaproponowane przez inne instytucje państwowe i samorządowe, nabycie 
uprawnień do emerytury lub renty czy też wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika. 
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. 

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 
które przeznaczono 3 869 tys. zł. W ogólnej kwocie wynagrodzeń osobowych mieściły się 
również wydatki na nagrody dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz odprawy 
emerytalne.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników regionalnych izb obrachunkowych 
wynosiło 3 524 zł. 

 
11. Rozwój infrastruktury informatycznej 

 
W 2007 r. izby kontynuowały wspólnie kilka rozpoczętych w latach poprzednich 

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. 
 
12. Działalność Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 
 

KR RIO powstała na mocy art. 25a urio wprowadzonego nowelizacją z sierpnia 1997 r. 
Do jej zadań należy: reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa, 
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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 RP, corocznie w terminie do 30 czerwca, sprawozdań 
z działalności izb i wykonania budżetu przez jst.  

W skład Krajowej Rady wchodzą prezesi oraz po jednym reprezentancie kolegium 
każdej izby. Swoje ustawowe zadania Krajowa Rada realizuje na posiedzeniach plenarnych 
w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczący, 
wybierany spośród jej członków na dwuletnią kadencję, kieruje pracami Rady i reprezentuje 
ją na zewnątrz. W Krajowej Radzie działa pięć stałych Komisji: Legislacji i Orzecznictwa, 
Koordynacji Kontroli, Analiz Budżetowych, do Spraw Budżetów Regionalnych Izb 
Obrachunkowych oraz Szkoleń, Informacji i Promocji. 

W 2007 r. odbyły się cztery posiedzenia plenarne KR RIO. Podczas obrad podejmowano 
tematy dotyczące m.in. nowelizacji uofp w zakresie dotyczącym funkcjonowania 
regionalnych izb obrachunkowych oraz audytu finansowego w jst. Dokonano analizy 
sytuacji finansowej SP ZOZ w aspekcie poziomu ich zadłużenia. Podjęto uchwałę w sprawie 
realizacji przez izby w 2007 r. tematów kontroli koordynowanych, Krajowa Rada przyjęła, 
jak co roku, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania 
budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2006 roku oraz uchwałę dotyczącą 
przyjęcia wniosków do projektu budżetu państwa na 2008 r. w części 80, obejmującej 
regionalne izby obrachunkowe. Członkowie Krajowej Rady przyjęli „Stanowisko w sprawie 
projektowanej likwidacji działalności szkoleniowej i zmiany charakteru funkcji 
instruktażowej regionalnych izb obrachunkowych”.  

Komisja Legislacji i Orzecznictwa wspólnie z Komisją Koordynacji Kontroli przekazały 
do MF stanowisko KR RIO dotyczące problemu standaryzacji usług i realizowania działań 
przez jst. 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 oraz 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. Wskutek 
działań Komisji Koordynacji Kontroli, wydane zostały raporty: Informacja o wynikach 
kontroli prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego 
dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz 
Informacja o wynikach kontroli gospodarki finansowej związków międzygminnych. Komisja 
Analiz Budżetowych zajmowała się koordynacją prac związanych z przygotowaniem 
corocznego sprawozdania dla Sejmu i Senatu RP z działalności regionalnych izb 
obrachunkowych i wykonania budżetu przez jst, a także wspólnie z przedstawicielami 
Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego MF weryfikowała zastosowanie 
paragrafów klasyfikacji budżetowej w sprawozdaniach Rb-30 i Rb-31. 

Ponadto, w 2007 r. KR RIO była współorganizatorem konferencji „W trosce o wspólne 
dobro – nadzór, kontrola i audyt w dużych miastach” oraz zorganizowała z Wydziałem 
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Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, konferencję nt. 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 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych. 

Krajowa Rada w roku 2007 zaopiniowała i wniosła szereg uwag do projektów różnych 
aktów normatywnych, m.in.: ustawy o finansach publicznych, ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz o zmianie innych ustaw, ustawy  
o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy metropolitalnej, rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenia Rady Ministrów  
w sprawie szczegółowych warunków udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, 
stanowiących pomoc na restrukturyzację dla przedsiębiorców, rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, rozporządzenia 
Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych, 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 oraz nowelizacji ustawy  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

Przedstawiciele KR RIO 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.  

KR RIO, od początku swojej działalności, ściśle współpracuje z MF, w szczególności  
z Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego, w zakresie sprawozdawczości 
budżetowej i bieżących spraw związanych z uofp. Na podstawie wcześniej podpisanego 
porozumienia z MF, przedstawiciele Krajowej Rady współuczestniczyli w realizacji zadań 
dotyczących wdrożenia i eksploatacji informatycznego systemu zarządzania budżetami jst. 
Przejawem tego był aktywny udział w pracach informatycznych przy kolejnym projekcie 
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.  

Ponadto, reprezentanci KR RIO weszli w skład Zespołu do Spraw Uregulowania 
Funkcjonowania Obszarów Metropolitalnych utworzonego przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, a Przewodniczący Rady uczestniczył w pracach 
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Samorządu Terytorialnego 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, Głównym Urzędem Statystycznym, a także ze 
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sprawującym nadzór nad działalnością izb Ministerstwem Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. 

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  
z Niemiec. W VI Kongresie EURORAI w Crans-Montana uczestniczyli przedstawiciele 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, 
Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze. Podczas Kongresu prezes RIO w Bydgoszczy 
Tadeusz Dobek wygłosił referat na temat kontroli nowych form zlecania i finansowania 
zadań publicznych prezentujący doświadczenia regionalnych izb obrachunkowych. Podczas 
obrad Kongresu do grona członków stowarzyszonych EURORAI przyjęto Regionalną Izbę 
Obrachunkową we Wrocławiu. Kontynuowana była również współpraca regionalnych izb 
obrachunkowych z trybunałami obrachunkowymi z Niemiec. W obchodach 300-lecia 
ustanowienia kontroli wydatków publicznych w Saksonii uczestniczyli prezesi Regionalnej 
Izby Obrachunkowej 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. 

 
 

Część II. Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu 
terytorialnego w 2007 roku 

 
1. Uchwalenie budżetu i jego zmiany 

 
Zgodnie z art. 181 uofp jst przedkładają regionalnym izbom obrachunkowym do 

zaopiniowania projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia 
komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata 
następne. Projekty budżetów na 2007 r., w ustawowym terminie do 15 listopada roku 
poprzedzającego rok budżetowy, złożyło tylko 50% jst. 

Składy orzekające wydały 2 983 opinie o projektach budżetów jst, z tego 1 706 opinii 
pozytywnych, 1 259 pozytywnych z uwagami i 18 negatywnych. W stosunku do roku 2006 
nastąpił spadek zarówno opinii pozytywnych jak i negatywnych, a wzrost pozytywnych  
z uwagami. 

Tylko 37,2% jst uchwaliło budżet na 2007 r. do 31 grudnia 2006 r. (w poprzednim roku 
66,8%, a w pierwszych trzech miesiącach 2007 r. – 62,5%). W wyniku niedotrzymania przez 
jst ostatecznego terminu uchwalenia budżetu (do 31 marca roku budżetowego) regionalne 
izby obrachunkowe ustaliły budżety dla 3 gmin i 1 związku (w 2006 r. były to 4 gminy  
i 2 związki). 

Budżety jst ulegały w ciągu roku zmianom dokonywanym przez organ stanowiący  
i wykonawczy, zgodnie z uprawnieniami ustawowymi lub upoważnieniami przekazanymi 
przez organ stanowiący. Liczba uchwał i zarządzeń zmieniających budżet wzrosła  
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w stosunku do roku poprzedniego o 5,9% i dotyczyła głównie zmian kwot dotacji celowych, 
co związane było z wprowadzeniem dotacji do budżetu dopiero po otrzymaniu decyzji od 
dysponenta. Kolejny rok z rzędu wzrosła liczba uchwał dotyczących wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego. Sytuacja ta była wynikiem m.in. przedłużania się 
złożonych procedur wyłaniania wykonawców w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

Ponadto, w 2007 r. podjętych zostało 5 uchwał o blokowaniu planowanych wydatków 
(w 2006 r. – 7).  

 
2. Wykonanie budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego 

 
Rok 2007 to czwarty rok funkcjonowania jst w warunkach stabilnych zasad 

kształtowania dochodów tych jednostek20. Od początku roku zlikwidowane zostało jedno ze 
źródeł dochodów gmin, którym była opłata administracyjna. 

Zasadnicze zmiany nastąpiły w zasadach gospodarowania uzyskanymi dochodami, które 
określa ustawa o finansach publicznych21. Przy realizacji projektów i programów unijnych 
objętych nową perspektywą finansową na lata 2007 - 2013 przyjęto odmienne od 
dotychczasowych drogi przepływu środków do beneficjentów. Mają być one przeznaczone 
dla jednostek sektora finansów publicznych będących beneficjentami tych środków jako 
dotacje rozwojowe i przekazywane z budżetu państwa w formie zaliczek lub zwrotu 
wydatków poniesionych na realizację programów operacyjnych finansowanych z udziałem 
środków z budżetu UE. Wobec powyższego wzrosło znaczenie województw 
samorządowych, jako instytucji zarządzających i pośredniczących w zarządzaniu środkami 
na realizację programów operacyjnych. Zniesiono jednocześnie, w odniesieniu do nowej 
perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013, zasadę udzielania z budżetu państwa pożyczek 
na „prefinansowanie” zadań realizowanych z udziału środków pochodzących z budżetu UE. 

Przyjęto zasadę, że wydatki budżetowe przeznaczone na realizację programów 
i projektów finansowanych z udziałem środków uzyskanych z budżetu UE, z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych bezzwrotnych środków 
zagranicznych nie wygasają z upływem roku budżetowego. Są one gromadzone na 
wyodrębnionym rachunku budżetu jst, a w przypadku ich niewykorzystania – pozostałe 
środki winny być zwrócone do budżetu państwa do 15 lutego następnego roku. 

Zmiany budżetów jst dotyczyły obowiązku dołączania do projektu budżetu jst 
(poprzednio do budżetu) prognozy kwoty długu. Umożliwiło to opublikowanie opinii 
regionalnych izb obrachunkowych w sprawie możliwości sfinansowania deficytu 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. 

                                                 
20 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.), zwanej dalej udjst, w której nie dokonano zmian istotnych dla 
poziomu osiąganych przez jst dochodów. 

21 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). 
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Ponadto, w wyniku zmiany w ustawie o pomocy społecznej22, do zadań własnych gmin 
zaliczono 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 między-
narodowego 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 o bardzo niskim kryterium dochodowym upoważniającym do korzystania  
z pomocy społecznej. 

W 2007 r. jst zrealizowały dochody budżetowe w wysokości 131 380 203 tys. zł., co 
stanowiło 101,2% planu. Było to głównie wynikiem wysokiego wskaźnika realizacji 
dochodów własnych (104,1%), w tym przede wszystkim wyższej od planowanej realizacji 
dochodów w formie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (o 14,1%) i od 
osób fizycznych (o 6,9%). Dla gmin, miast na prawach powiatu i m. st. Warszawa, które 
uzyskują dochody z tytułu podatków, duże znaczenie miał wzrost – w stosunku do roku 
poprzedniego – dochodów z podatków: od spadków i darowizn (o 53,4%), od czynności 
cywilnoprawnych (o 33,7%) i w mniejszym stopniu od środków transportowych (o 5,2%). 

Zaplanowane na rok 2007 wydatki zrealizowane zostały w 93,4% i wyniosły 
129 113 085 tys. zł. Kolejny rok z rzędu wydatki majątkowe wykonane zostały w stopniu 
niższym (85,2%) niż wydatki bieżące (95,8%). 

W wyniku wysokiego stopnia realizacji dochodów i niskiego wydatków, w miejsce 
planowanego deficytu w wysokości 8 427 558 tys. zł, jst wygospodarowały nadwyżkę równą 
2 267 118 tys. zł. Na sytuację taką pewien wpływ miało wyhamowanie tempa realizacji 
zadań finansowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu UE oraz państw 
członkowskich EFTA. 

Mimo zrealizowanej nadwyżki, kwota wliczonych do długu publicznego zobowiązań jst 
wzrosła do wysokości 25 875 941 tys. zł, jednak tempo wzrostu zadłużenia było wolniejsze 
niż w latach wcześniejszych (wzrost w stosunku do roku 2006 o 3,7%). W wyniku 
szybszego tempa wzrostu dochodów obniżyła się natomiast relacja zobowiązań jst do ich 
dochodów z 21,3% w 2006 r. do 19,7% 

Dochody budżetowe jst wzrosły w stosunku do 2006 r. o 12,3% (realnie o 9,8%23). 
Analogicznie do lat poprzednich w najwyższym stopniu wzrosły dochody województw  
(o 19,6%) a w najniższym powiatów (o 8,8%) i gmin (o 10,2%). Na ogólną dynamikę 
dochodów jst w 2007 r. decydujący wpływ wywarł wzrost dochodów własnych (średnio  
o 17,9% - od 13,9% w powiatach do 15,1% w gminach i 28% w województwach). Dochody 
z tytułu uzyskanej subwencji ogólnej wzrosły po raz pierwszy od kilku lat w stopniu 
większym niż dotacje celowe, notując przyrost o 6,5% (dotacje – o 4,4%). Najwyższy wzrost 
subwencji ogólnej zanotowało m. st. Warszawa (o 12,2%) a najniższy województwa  
                                                 
22 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.). 
23 Wskaźnik inflacji w 2007 r. wyniósł 2,5%. 
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(o 1,7%). Odwrotna sytuacja wystąpiła w przypadku dotacji celowych – w największym 
stopniu ich poziom zwiększył się w województwach (o 10,0%), m. st. Warszawa zanotowało 
ich spadek o 1,1%. 

Zróżnicowana dynamika wzrostu dochodów jst poszczególnych województw prowadziła 
do utrwalenia i pogłębiania różnic w ich poziomie. W 2007 r. poziom dochodów 
przypadający na jednego mieszkańca wzrósł średnio o 1% w zamożnych województwach 
(dolnośląskie, pomorskie, zachodniopomorskie), podczas gdy w województwach najmniej 
zamożnych (lubelskie, podlaskie, podkarpackie) zanotowano spadek o tę samą wielkość. Jst 
najbogatszego województwa mazowieckiego osiągnęły dochody o 49,6% wyższe od 
dochodów jst województwa lubelskiego. Utrzymujące się od 1999 r. zróżnicowanie poziomu 
dochodów jst województw ma charakter stały, nie zmienia się, pomimo prób niwelowania 
tych różnic subwencją ogólną, grupa województw osiągających najwyższe i najniższe 
dochody. Rozbieżności te nie dotyczyły osiąganego przez jst poszczególnych 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. 

W dalszym ciągu kontynuowany był wzrost samodzielności ekonomicznej jst, 
wyrażający się wzrostem w dochodach ogółem udziału dochodów własnych z 51,5%  
w 2004 r. do 56,4% w 2007 r. Najniższa dynamika charakteryzowała gminy – wzrost  
z 48,2% do 49,5%, natomiast w miastach na prawach powiatu z 60,3% do 66,1%,  
w powiatach z 24,9% do 32,2% i w województwach z 59,1% do 68,3%. 

Wydatki zrealizowane przez jst w 2007 r. wzrosły w stosunku do 2006 r. o 7,6% 
(realnie o 5,1%). Szczególnie wolno rosły wydatki powiatów i gmin w ujęciu realnym 
odpowiednio o 0,6% i 2,9%. Przy dynamice dochodów na poziomie 112,3% wyraźnie 
widać, że jst nie w pełni wykorzystały wzrost dochodów w celu zdynamizowania wydatków. 
Zaniepokojenie budzi spadek dynamiki wydatków majątkowych, która wyniosła w 2007 r. 
108,4%, podczas gdy w 2006 r. aż 135,2%. Wydatki inwestycyjne (wzrost o 7,7%) wyraźnie 
zwiększyły się jedynie w miastach na prawach powiatu (o 23,1% w stosunku do roku 
poprzedniego) i jeszcze wyraźniej – w wyodrębnionym z tej grupy m. st. Warszawie  
(o 39,1%). Gminy i powiaty, które najbardziej odczuły zahamowanie tempa wzrostu 
wydatków inwestycyjnych, zanotowały dynamikę tych wydatków, na poziomie odpowiednio 
96,9% i 92,3%. 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., lubuskiego – 85,4%, podlaskiego – 88,6%, podkarpackiego – 90% i lubelskiego 
 – 96,5%. 
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Osiągnięta w 2007 r. nadwyżka dochodów nad wydatkami w niewielkim stopniu 
posłużyła podwyższaniu wynagrodzeń (wzrost o 7,2%), bardziej dynamicznie zwiększył się 
zakres zadań przekazywanych przez jst do realizacji jednostkom uzyskującym dotacje  
z budżetu (wzrost o 10,2%). Dynamika wydatków na obsługę długu była bardzo 
zróżnicowana i kształtowała się od spadku o 3,4% w m. st. Warszawie do wzrostu o 48,8% 
w województwach, jednak ich udział w ogólnej kwocie wydatków pozostaje niewielki. 

Poziom wydatków budżetowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wykazywał 
różnice między województwami, pokrywając się w dużej mierze z mapą zróżnicowania 
dochodów i wyniósł od 87,0% poziomu przeciętnego dla jst kraju w województwie 
lubelskim, do 128% w województwie mazowieckim. Jeszcze wyraźniej zróżnicowany był 
poziom wydatków inwestycyjnych – wahał się od 72,0% średniej krajowej w województwie 
lubelskim do 141,0% w mazowieckim. 

Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych pozostał 
na poziomie roku 2006 (20,3%), zmieniła się jednak struktura zaangażowania 
inwestycyjnego poszczególny typów jst. Udział gmin i powiatów obniżył się, odpowiednio  
o 4,5% (do poziomu 39,4%) i 1,3% (do 8,0%), podczas gdy miasta na prawach powiatu,  
m. st. Warszawa i województwa zanotowały, wzrost odpowiednio o 3,9% (do poziomu 
31,1%), 1,5% (do 6,5%) i 0,4% (do 15,0%). Niepokój budzi obniżenie udziału wydatków 
inwestycyjnych w tych typach jst, w których udziały te już wcześniej były najniższe. 
Szczególne znaczenie dla stanu infrastruktury komunalnej ma zmniejszenie się roli 
wydatków inwestycyjnych w gminach, które realizują około 40% wszystkich 
samorządowych wydatków inwestycyjnych. Jednoczesny spadek udziału tych wydatków  
w powiatach jeszcze bardziej zmniejszył możliwość poprawy warunków lokalnych. 

W strukturze działowej wydatków jst następują stopniowe zmiany. Nadal 
najpoważniejszą część wydatków przeznacza się na realizację zadań oświatowych  
i edukacyjno-wychowawczych, jednak ich udział obniżył się z 39,5% w 2004 r. do 33,6%  
w 2007 r. W tym samym okresie zwiększył się udział wydatków na transport i łączność  
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 dominują 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, osiągnął 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 
realizują 35,9% wartości tych inwestycji. W gminach i miastach na prawach powiatu 
znaczącą pozycją są również wydatki 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%).  

W  dalszym  ciągu  rośnie  znaczenie  środków  pochodzących  ze  źródeł  zagranicznych24  

                                                 
24 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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– w 2007 r. ich udział w dochodach budżetowych wyniósł 4,5% (przy 0,9% w 2004 r. i 3,9% 
w 2006 r.). Obniżył się jednak udział tych środków w wydatkach jst z 5,0% w 2006 r. do 
4,2% w 2007 r. i z 20,2% do 16,0% – ich udział w finansowaniu wydatków inwestycyjnych 
tych jednostek. Spadek ten sygnalizuje wystąpienie opóźnień w przygotowywaniu, 
rozpatrywaniu i podpisywaniu umów dotyczących projektów objętych nową perspektywą 
finansową 2007 - 2013. W największym stopniu odczuły to gminy, których udział  
w wydatkach z bezzwrotnych środków zagranicznych obniżył się o 5,8%, podczas gdy 
udział województw i miast na prawach powiatu wzrósł, odpowiednio o 5,2% i 2,4%. W 
2007 r. – w odróżnieniu od lat poprzednich – jst wygospodarowały nadwyżkę stanowiącą 
1,7% zrealizowanych dochodów, z czego aż 63,0% jst wszystkich szczebli uzyskało 
nadwyżkę, a deficytem zakończyło rok 36,6% gmin, 40,6% miast na prawach powiatu, 
42,0% powiatów i 25,0% województw. W strukturze przychodów nadal dominującą pozycję 
zajmują kredyty  
i pożyczki, choć ich udział zmniejszył się z 52,1% w 2006 r. do 46,5% w 2007 r. Wzrosło 
natomiast znaczenie przychodów w postaci nadwyżki z lat ubiegłych (do 14,0%) i środków  
z pozostałych źródeł, czyli tzw. wolnych środków (do 33,6%). W 2007 r. zobowiązania jst 
wliczane do długu publicznego wyniosły 25 875 941 tys. zł. i wzrosły w stosunku do roku 
poprzedniego o 3,7%, co przy wysokiej dynamice dochodów (112,3%) przyczyniło się do 
obniżenia relacji zadłużenia do zrealizowanych dochodów z 21,3% w 2006 r. do 19,7%  
w 2007 r. Ciężar zadłużenia obniżył 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 ze środków zewnętrznych korzystają miasta 
na prawach powiatu, w których wskaźnik zadłużenia stanowił 24,2% w relacji do dochodów. 
Najwyżej zadłużone pozostają jst województwa małopolskiego (28,0%) i kujawsko 
-pomorskiego (26,6%), a najniższy wskaźnik wystąpił w województwie – świętokrzyskim 
(15,1%) i śląskim (15,9%). Udział jednostek, w których wskaźnik zadłużenia nie przekracza 
20% zwiększył się, w stosunku do 2006 r., z 63,5% do 67,0%, obniżyła się jednocześnie z 12 
do 5 liczba jednostek jst, których wskaźnik zadłużenia przekroczył 60% i był uzasadniony 
zobowiązaniami zaciągniętymi w związku z umowami zawartymi z podmiotami 
dysponującymi środkami z budżetu UE, uzyskanymi od członków EFTA i innymi środkami 
zagranicznymi. 

Mimo podjętej w 2005 r. restrukturyzacji zobowiązań SP ZOZ nie mija zagrożenie, jakie 
dla budżetów jst stwarzają zobowiązania nadzorowanych przez nie jednostek. 
Skumulowanie ich zobowiązań ze zobowiązaniami własnymi jst podniosło ich wskaźnik 
zadłużenia z 19,7% do 23,5%, a relację zobowiązań wymagalnych znacząco podwyższył 
ciężar potencjalnie 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. (26,3% dla wszystkich jst, 32,8% dla powiatów i 46,1 % dla 
województw samorządowych). Mimo poprawy, nadal w dwóch województwach 
samorządowych skumulowany wskaźnik zadłużenia przekroczył 60%, wyższy był również 
od 60% przeciętny wskaźnik zadłużenia powiatów w jednym z województw.  

 
3. Wykonanie budżetów przez gminy 

W 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, gminy gromadziły dochody na zasadach 
określonych w udjst. Z katalogu źródeł dochodów własnych w 2007 r. usunięte zostały 
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wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe25. Górne granice stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych26 oraz minimalne stawki podatku od środków 
transportowych27 ogłosił Minister Finansów. Natomiast Prezes GUS opublikował średnie 
ceny skupu żyta28 i sprzedaży drewna29, stanowiące podstawę obliczenia podatku rolnego  
i leśnego. 

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 płatnych30. 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. 

Ponadto, umożliwiono 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 grupy31. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów32 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.  

Jednostki 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 Ministrów33. 

                                                 
25 Uchylona przez art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). 
26 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). 
27 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). 
28 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). 
29 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). 

30 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). 

31 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). 

32 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). 

33 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). 
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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 realizacji34. 

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 stroju35.  

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 
lokali mieszkalnych nowych lub do remontu, pod warunkiem zaangażowania środków 
własnych w wysokości co najmniej 30% przewidzianych kosztów przedsięwzięcia36. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego określił warunki, które powinna spełniać 
państwowa instytucja kultury ubiegająca się o dotację z budżetu jst37. 

Jednostki 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 sportowym38.  

Zrealizowane przez gminy w 2007 r. dochody wyniosły 57 003 129 tys. zł i wykonane 
zostały na poziomie prawie 101% (w latach poprzednich wykonanie z reguły nie 
przekraczało planu). W stosunku do 2006 r. były one wyższe o 10,2% (realnie o 7,7%), przy 
czym najwyższą dynamikę odnotowano w gminach miejskich (111,9%), a najniższą  
w wiejskich (108,8%).  

Wzrost dochodów własnych o 15,1% był głównie wynikiem zwiększenia się wpływów  
z podatku CIT (o 31,0%) oraz podatku PIT (o 25,7%). W mniejszym stopniu wzrosły 
dochody z tytułu dotacji celowych (o 5,6%) i subwencji ogólnej (o 5,8%).  

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) a 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%. Odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku udziału 
dotacji celowych i subwencji ogólnej w dochodach jst, gdzie najwyższy ich udział występuje 

                                                 
34 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). 

35 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). 

36 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). 

37 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). 

38 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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w gminach wiejskich (odpowiednio 21,0% i 39,2%), poprzez gminy miejsko-wiejskie 
(19,3% i 29,6%) a najniższy – w gminach miejskich (15,7% i 19,5%). 

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 zł39.  

W ramach przysługujących gminom uprawnień dotyczących możliwości obniżania 
górnych stawek podatków oraz udzielania ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień do budżetów 
jst nie wpłynęła kwota 1 712 695 tys. zł (6,1% ich dochodów własnych). Gminy wiejskie 
pozbawiły się w ten sposób 10,2% dochodów własnych, gminy miejsko-wiejskie 9,3%,  
a gminy miejskie – 6,0%. Województwem prowadzącym najkorzystniejszą dla mieszkańców 
politykę podatkową minimalizującą obciążenia jest od kilku lat województwo lubelskie, 
które w 2007 r. zrealizowało z tego tytułu dochody własne niższe o 13,9% 

Wydatki gmin wzrosły w porównaniu do 2006 r. o 5,4% i wyniosły 56 074 124 tys. zł. 
Zrealizowane wydatki bieżące zwiększyły się o 7,5% (wynagrodzenia i pochodne o 7,2%, 
dotacje o 10,7%, wydatki na obsługę długu o 19,9%, wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 
i gwarancji obniżyły się o 21,7%), a wydatki majątkowe były niższe o 2,5%. W strukturze 
wydatków majątkowych obniżył się do 18,8% (z 20,4% w 2006 r.), a bieżących wzrósł do 
81,2% wydatków ogółem. 

W 2006 r. dzięki absorpcji środków z Unii Europejskiej40, 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  
i programów Unii Europejskiej) były niższe o 33,0%, co miało wpływ na spadek o 3,1% 
wykonanych wydatków inwestycyjnych. W każdym z typów gmin dynamika wydatków 
inwestycyjnych była ujemna – w gminach wiejskich o 4,0%, w miejskich o 3,4%, a w miejsko 
-wiejskich o 1,4%. 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%).  

Około 11,1%41 wydatków inwestycyjnych gminy finansowały środkami ze źródeł 
zagranicznych (14,4% gminy miejskie, 12,4% miejsko-wiejskie, 8,5% wiejskie). Były to 
głównie inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (37,3%), 
inwestycjami drogowymi (19,1%) i inwestycjami związanymi z infrastrukturą wodociągową 
i sanitacyjną wsi (11,3%). 

Wydatki budżetowe gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły średnio 
2 210 zł (wzrost o 112 zł) i kształtowały się od 1 476 zł do 10 969 zł42. Po raz kolejny 

                                                 
39 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. 
40 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%. 
41 W 2006 r. 16,1% wydatków inwestycyjnych gminy finansowały środkami ze źródeł zagranicznych. 
42 Dane bez gminy Kleszczów. 
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największe wydatki odnotowano w gminach województwa zachodniopomorskiego,  
a najniższe w gminach województwa lubelskiego. 

W 2007 r. gminy planowały deficyt budżetowy w wysokości 3 708 850 tys. zł, jednak 
wyższa realizacja dochodów niż wydatków spowodowała, że rok budżetowy zamknęły 
nadwyżką budżetową w wysokości 929 005 tys. zł (1,6% zrealizowanych dochodów).  
Z ogólnej liczby gmin 884 zakończyło rok deficytem, a 1 529 wypracowało nadwyżkę.  
W strukturze przychodów gmin nadal dominującą pozycję zajmują kredyty i pożyczki 
(45,8%), jednak ich udział ulega systematycznemu obniżeniu na korzyść wolnych środków 
(31,0%), których rola w 2007 r. wzrosła we wszystkich typach gmin – od 5,3 punktu 
procentowego w gminach wiejskich do 7,8 w miejskich i 11,2 w miejsko-wiejskich.  
W 2007 r. gminy przeznaczyły swoje rozchody głównie na spłatę kredytów i pożyczek 
(średnio 77,4%, w tym gminy wiejskie – 68,3%, miejskie – 79,2%, miejsko-wiejskie 90,9%). 

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.  

 
4. Wykonanie budżetu przez m. st. Warszawa 

 
Odrębne uregulowania ustrojowe miasta stołecznego Warszawa43 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). Warszawa jest miastem na prawach 
powiatu, z wyodrębnionymi 18 dzielnicami, jako jednostkami pomocniczymi miasta  
- uchwała budżetowa miasta zawiera obligatoryjne załączniki dzielnicowe, w oparciu o które 
dzielnice prowadzą odrębną gospodarkę finansową44. 

W 2007 r. budżet m. st. Warszawa stanowił: 7,4% dochodów wszystkich jst, 7,0% 
wydatków, 8,8% zadłużenia i 6,0% należności.  

M. st. Warszawa osiągnęło dochody w wysokości 9 771 842 tys. zł (104,9% planu), 
które wzrosły, w porównaniu z rokiem ubiegłym, o 13,9%. Było to efektem wyższego 
wykonania dochodów własnych (105,8%), których udział w dochodach ogółem 
systematycznie rośnie (w 2005 r. – 84,2%, w 2006 r. – 85,1%, w 2007 r. – 86,3%). Średnio  
o 25,0% wzrosły dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatkach 

                                                 
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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dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, zmniejszyły się natomiast dochody  
z majątku (o 16,8%). Sukcesywnie od kilku lat zmniejsza się udział dotacji celowych  
i subwencji ogólnej w strukturze dochodów, osiągając w 2007 r. poziom odpowiednio 3,9%  
i 9,8%. 

Wydatki budżetowe miasta w 2007 r. wzrosły, w stosunku do roku poprzedniego,  
o 12,5% i wyniosły 9 097 978 tys. zł. W znacznym stopniu zwiększyły się wydatki 
majątkowe (o 38,5%) powiększając tym samym udział w strukturze z 13,8% w 2005 r. do 
15,3% w 2006 r. i 18,8% w 2007 r. Wydatki bieżące wzrosły o 7,8% jednak realizacja przez 
miasto coraz większej liczby inwestycji przyczyniła się do spadku ich poziomu w wydatkach 
ogółem z 84,7% w 2006 r. do 81,2%. 

Najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu transportu i łączności – 29,1%, 
oświaty i wychowania – 20,3% oraz 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%). 

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. 

M. st. Warszawa uzyskało w 2007 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 673 864 tys. zł 
(6,9% wykonanych dochodów), przy zaplanowanym deficycie.  

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%).  

 
5. Wykonanie budżetów przez miasta na prawach powiatu 

 
Kolejny, dziewiąty rok funkcjonowania miast na prawach powiatu nie przyniósł 

zasadniczych zmian regulacji 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 kryzysowym45 jednostki planują wydatki na 
realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.  

W 2007 r. miasta na prawach powiatu uzyskały dochody w kwocie 37 101 583 tys. zł  
i wypracowały najwyższy od początku funkcjonowania wskaźnik ich wykonania (102,3%). 
                                                 
45 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). 
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W najwyższym stopniu zrealizowane zostały dochody własne (104,6% planu). Subwencję 
ogólną wykonano w 100%, natomiast kolejny rok z rzędu stopień realizacji dotacji celowych 
ukształtował się poniżej planu (94,6%). Wskaźnik dynamiki dochodów ukształtował się na 
poziomie 114,5% i był wyższy od uzyskanego w roku poprzednim (112,0%). Wpływ na to 
miał głównie wzrost o 19,9% dochodów własnych, przy czym rozpiętość dynamiki  
w poszczególnych miastach wahała się od 91,3% do 193,0%. Po raz kolejny dochody własne 
wzrosły osiągając w 2007 r. poziom 66,1% i stanowiąc po raz pierwszy główne źródło 
dochodów we wszystkich 64 miastach, z czego w 50 jednostkach udział dochodów 
własnych przekroczył 50% ogółu dochodów. Przeciwną tendencję wykazywały dochody  
z tytułu otrzymanych przez powiaty grodzkie dotacji celowych i subwencji ogólnej. Dotacje 
wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 2,9%, w wyniku czego ich udział w strukturze 
obniżył się z 12,6% w 2006 r. do 11,3% w 2007 r. Dochody z tytułu subwencji ogólnej, 
pomimo najlepszego od 6 lat wskaźnika dynamiki (106,3%), również notują sukcesywny 
spadek swojego znaczenia w dochodach ogółem miast na prawach powiatu (z 24,3%  
w 2006 r. do 22,6% w 2007 r.). 

Budżety miast na prawach powiatu zaabsorbowały w 2007 r. kwotę 1 995 171 tys. zł 
pochodzącą z bezzwrotnych środków zagranicznych, co stanowiło jedną trzecią (33,8%) 
ogólnej kwoty bezzwrotnych środków zagranicznych otrzymanej przez wszystkie jst kraju 
(w 2006 r. – 28,3%). Aż 91,2% środków miało charakter dochodów przeznaczonych na 
zadania inwestycyjne. 

W 2007 r. średnie dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 3 360 zł. 
Wciąż pogłębia się zróżnicowanie wskaźnika dochodów per capita w poszczególnych 
jednostkach, skrajne wartości różnią się prawie 3-krotnie (od 2 194 zł do 6 461 zł). 

Wydatki miast na prawach powiatu osiągnęły w 2007 r. poziom 36 779 135 tys. zł 
(94,6% planu) i wzrosły w stosunku do 2006 r., o 14,5%. Kolejny już rok z rzędu poprawa 
sytuacji dochodowej wykorzystana została głównie na realizację zadań inwestycyjnych 
(wzrost o 23,1%). Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2007 r. wyniosło 87,8% 
planowanej wielkości. 

Najwyższą dynamiką wśród wydatków bieżących, które wzrosły średnio o 7,5%, 
charakteryzowały się wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji – ponad 
trzydziestokrotny wzrost, jednak w łącznej kwocie wydatków ogółem stanowią one 0,1%. 
Pozostałe grupy wydatków bieżących wzrosły od 7,1% (wynagrodzenia i pochodne) do 
11,0% (dotacje) i 18,5% (wydatki na obsługę długu).  

W strukturze wydatków nadal znaczącą rolę odgrywają wydatki bieżące, które stanowią 
76,6%. Z roku na rok wzrasta rola wydatków inwestycyjnych (22,2% – wzrost o 2,2 punktu 
procentowego). Kolejnym pozytywnym aspektem jest zmniejszanie się wielkości wydatków 
przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne z 34,4% w 2006 r, do 33,2% w 2007 r. 

Tak jak co roku, największą część wydatków miasta na prawach powiatu przeznaczyły 
na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (30,1%), transportu (19,4%) i pomocy 
społecznej (13,8%). Podstawowymi dziedzinami, w których dokonywano najwięcej 
inwestycji były transport i łączność (47,1%) oraz gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska (18,0%). Największą dynamiką charakteryzowały się wydatki dotyczące kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego (142,1%). 

Wydatki zrealizowane ze środków zagranicznych w 2007 r. stanowiły 5,2% ogółu 
wydatków i sfinansowano nimi 22,1% wydatków inwestycyjnych. 
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Wydatki budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2007 r. wyniosły 3 331 zł 
(wzrost o 340 zł), a ich skrajne wartości kształtowały się od 2 045 zł do 5 278 zł. Korzystną 
tendencją jest wzrost wydatków inwestycyjnych per capita do 739 zł, jednak ich 
zróżnicowanie terytorialne wykazało ponad pięćdziesięciokrotną różnicę mieszczącą się  
w szerokim przedziale od 38 zł do 1 930 zł. 

W związku z wyższą realizacją dochodów (102,3%) niż wydatków (94,6%) powiaty 
grodzkie zamknęły rok budżetowy nadwyżką w wysokości 322 448 tys. zł. Z 25,0% do 
59,4% wzrosła liczba budżetów z nadwyżką. Rozbieżność wykonanych wyników budżetów 
mieściła się w przedziale od nadwyżki stanowiącej 21,8% do deficytu w wysokości 14,7% 
uzyskanych dochodów. 

W 2007 r. odnotowano wyraźne obniżenie dynamiki przychodów, jaka wystąpiła  
w dwóch poprzednich latach (127,7% w 2005 r. i 139,4% w 2006 r.). Przychody wzrosły  
o 6,1% a ich struktura nie uległa zmianie – połowę wciąż stanowią zaciągnięte kredyty  
i pożyczki. W kwocie rozchodów ponad sześciokrotnie (o 635,9%) wzrosła kwota 
przeznaczona na udzielanie pożyczek, co zdecydowanie zwiększyło znaczenie tej pozycji  
w relacji do wielkości innych dochodów. 

Łączna kwota zobowiązań miast na prawach powiatu zwiększyła się w 2007 r. o 2,7%, 
jednak ze względu na systematyczny wzrost dochodów wskaźnik zadłużenia obniżył się  
o 2,8 punktu procentowego, do poziomu 24,2% (w 2006 r. – 27,0%). 

Głównym źródłem pozyskiwania środków zewnętrznego nadal pozostawały kredyty  
i pożyczki (78,1%) oraz emitowane papiery wartościowe (21,4%). Wyraźnie wzrósł udział 
zobowiązań zaciągniętych wobec wierzycieli zagranicznych – z 12,8% w 2006 r. do 13,9% 
w 2007 r. Kolejny rok obniżał się natomiast udział zobowiązań wymagalnych, który  
w 2007 r. ukształtował się na poziomie 0,5% zobowiązań ogółem. 

Kwota spłat za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wzrosła w stosunku 
do roku poprzedniego z 166 tys. zł do 31 777 tys. zł. 

 
6. Wykonanie budżetów przez powiaty 

 
W 2007 r. nie nastąpiły zmiany przepisów prawnych, które wpływałyby znacząco na 

funkcjonowanie powiatów.  
Dochody zrealizowane przez powiaty w 2007 r. wyniosły 16 154 756 tys. zł i były 

wyższe od osiągniętych rok wcześniej o 8,8%. Wzrosły wszystkie podstawowe źródła 
dochodów – dochody własne o 13,9%, subwencja ogólna o 8,8%, a dotacje celowe o 2,0%. 
W strukturze dochodów największy udział miała nadal subwencja ogólna (46,1%), co  
w połączeniu z wielkością dochodów uzyskiwanych z tytułu dotacji celowych (21,7%  
w strukturze) wyraźnie wskazuje na uzależnienie powiatów od transferu środków z budżetu 
państwa (dochody własne stanowią jedną trzecią dochodów powiatów ogółem). 

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 
dochody per capita odnotowano w powiatach województwa małopolskiego – 565 zł, 
a najwyższe w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego – 768 zł.  

W 2007 r. powiaty zrealizowały wydatki w wysokości 16 069 643 tys. zł i były wyższe 
o 3,1% od zrealizowanych w 2006 r. Na tle ogólnej tendencji wzrostowej, wydatki 
inwestycyjne obniżyły się o 7,7% (w 2006 r. wzrosły o 41,2%) i tym samym ich udział  
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w wydatkach ogółem zmniejszył się o 1,5 punktu procentowego do poziomu 13,1%.  
W wydatkach bieżących, które wzrosły o 4,9%, najwyższą dynamikę wykazały wydatki na 
obsługę długu – 132,5% i wydatki z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji – 126,3%,  
a najwyższy udział stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 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). 

Powiaty poniosły najwyższe wydatki 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%) i oświatę i wychowanie (10,7%). 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. 

Wydatki budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły, w porównaniu do 
roku poprzedniego, o 18 zł do kwoty 633 zł i wahały się w skali kraju od 570 zł w powiatach 
województwa śląskiego do 762 w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. 

W 2007 r. powiaty planowały deficyt budżetowy w wysokości 633 038 tys. zł, jednak 
realizacja dochodów w większym stopniu niż wydatków spowodowała zamknięcie roku tej 
grupy jednostek nadwyżką w kwocie 85 113 tys. zł. Udział budżetów z nadwyżką w ogólnej 
liczbie budżetów powiatów wyniósł 58%.  

Na uzyskane przychody składały się głównie kredyty i pożyczki (57,2%) oraz wolne 
środki (27,0%). Pomimo ogólnego spadku wielkości przychodów (o 25% w stosunku do 
2006 r.) zwiększeniu uległa kwota spłat pożyczek udzielonych z budżetów. W rozchodach, 
obok spłat kredytów i pożyczek (84,9%), część środków (7,6%) przeznaczono także na 
pożyczki udzielone innym podmiotom – najczęściej nadzorowanym SP ZOZ.  

Kwota zobowiązań wliczanych do długu publicznego na koniec 2007 r. wyniosła 
2 639 529 tys. zł i zwiększyła się w porównaniu do 2006 r. o 5,9%. Relacja długu do 
zrealizowanych dochodów nieznacznie obniżyła się z 16,8% do 16,3% i nadal jest niższa niż 
przeciętnie we wszystkich typach jst (19,7%). Tylko w 12 powiatach wskaźnik zadłużenia 
był wyższy od 40%, jednak ustawowa granica 60% określona w art. 170 uofp nie została 
przekroczona. 

Powiaty udzieliły poręczeń i gwarancji w wysokości 332 524 tys. zł, w tym 68,6% tej 
kwoty dotyczyło nadzorowanych przez powiaty SP ZOZ. 

 
7. Wykonanie budżetów przez województwa 

 
Od 2007 r., na podstawie zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju46, 

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 
                                                 
46 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz.1658). 
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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 Finansów47. 
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. 

W 2007 r. dochody województw były wyższe od zrealizowanych w 2006 r. o 19,6%  
i wyniosły 11 348 892 tys. zł, co stanowiło 98,4% planu. Przyczyną niewykonania planu 
była niska (74,3%) realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z powodu nieprzekazania 
ich w pełnej wysokości z budżetu państwa i umieszczenie ich części w wykazie wydatków 
niewygasających budżetu państwa z upływem roku 200748.  

W najwyższym stopniu wzrosły – świadczące o samodzielności finansowej – dochody 
własne (o 28,0%), które od lat są główną pozycją dochodów województw (68,3%). Złożył 
się na to wzrost o 26,1% udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochody 
budżetu państwa.  

Pomimo wzrostu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o 1,7% jej udział w dochodach 
ogółem zmniejszył się o 3,3 punktu procentowego do poziomu 18,6% i stanowił  
w poszczególnych województwach od 6,4% w mazowieckim do 36,2% w lubelskim. Wciąż 
małą rolę odgrywa część oświatowa subwencji ogólnej (od 2,9% w świętokrzyskim do 8,7% 
w kujawsko-pomorskim). Pozostałe części pełniące funkcję mechanizmu wyrównującego 
wzrosły w niewielkim stopniu w stosunku do roku poprzedniego (część wyrównawcza  
o 1,3% a część regionalna o 0,7%). Trzy województwa (mazowieckie, śląskie  
i wielkopolskie) nie otrzymały części wyrównawczej. 

Pomimo wzrostu dotacji na zadania zlecone (środki otrzymane na zadania realizowane  
z udziałem UE) o 54,4% obniżył się udział dotacji celowych (z 14,2% do 13,1%). Wielkość 
pozyskanych przez województwa samorządowe bezzwrotnych środków zagranicznych wzrosła 
kolejny rok z rzędu. 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. 

Dochody per capita uzyskane przez województwa wyniosły w kraju średnio 298 zł  
(w 2006 r. – 249 zł). Cztery województwa osiągnęły poziom powyżej średniej krajowej 
(mazowieckie – 479 zł, lubuskie – 345 zł, dolnośląskie – 340 zł i warmińsko-mazurskie  
– 306 zł). Najniższy dochód per capita – 219 zł wystąpił w województwie łódzkim, które od 
momentu powstania województw samorządowych uzyskiwało najniższe w kraju dochody  
w przeliczeniu na mieszkańca. 

Wydatki budżetowe zrealizowane w 2007 r. wyniosły 11 092 206 tys. zł (88,7% planu) 
i wzrosły w porównaniu do 2006 r. o 10,6%. Wydatki majątkowe zwiększyły się o 11,7%, 
lecz ich udział w strukturze wzrósł o 0,4 punktu procentowego osiągając poziom 36,7%. 

                                                 
47 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej 

dla województw na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1206). 
48 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). 
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Wzrost nakładów na finansowanie inwestycji wystąpił w 12 województwach i kształtował 
się na poziomie od 1,7% w pomorskim do 130,1% w łódzkim. W wydatkach bieżących, 
podobnie jak w latach ubiegłych, dominującą pozycję zajmują przekazywane przez 
województwa dotacje (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. Korzystną zmianę struktury dochodów odnotowało 
7 województw, w których udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem obniżył się  
w najwyższym stopniu w łódzkim i warmińsko-mazurskim, odpowiednio o 14,9 i 12,6 
punktu procentowego. Wydatki na spłatę poręczeń i gwarancji wyniosły 6 432 tys. zł  
i wystąpiły w trzech województwach: dolnośląskim, małopolskim i mazowieckim. 

Nie zmieniły się w 2007 r. kierunki wydatkowania środków finansowych przez województwa 
samorządowe. 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%. 

Średnia kwota wydatków na jednego mieszkańca kraju w 2007 r. wyniosła 291 zł (w 2006 r.  
– 263 zł). Analogicznie do lat poprzednich, w 5 województwach wskaźnik ten ukształtował się 
powyżej średniego poziomu dla kraju, a po raz pierwszy najniższy wskaźnik dochodów per capita 
wystąpił w województwie śląskim (213 zł). 

Podobnie jak pozostałe typy jst, również i województwa wygospodarowały w 2007 r. 
nadwyżkę (256 687 tys. zł). Tylko w 4 województwach wystąpił deficyt (kujawsko-pomorskie, 
mazowieckie, opolskie i warmińsko-mazurskie), podczas gdy w 2006 r. tylko 3 regiony miały 
budżety nadwyżkowe. 

Ponad połowę przychodów województw samorządowych stanowiły zaciągnięte kredyty  
i pożyczki (56,0%), z których 67,6% przeznaczono na wykonanie programów i projektów 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
UE (w 2006 r. – 81,3%). Na wielkość przychodów złożyły się również nadwyżki budżetowe z lat 
ubiegłych (21,2%) i wolne środki (15,6%). Rozchody wyniosły 1 320 416 tys. zł (wzrost o 45,8%) 
i przeznaczone zostały głównie na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek (w 85,7%). Kwota 
pożyczek udzielonych (przede wszystkim na pokrycie zobowiązań SP ZOZ) wzrosła o 86,0%  
i w strukturze rozchodów stanowiła 13,4%. 

Zobowiązania województw na koniec 2007 r. wyniosły 2 019 320 tys. zł. Obciążenie 
długiem budżetów tych jednostek wzrosło w minionym roku 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%. W 11 województwach 
zobowiązania wymagalne obniżyły się o 54,5% i wyniosły 3 139 tys. zł. Po raz pierwszy 
zaciągnięto pożyczkę w międzynarodowej instytucji finansowej – Europejskim Banku 
Inwestycyjnym (województwo mazowieckie).  

Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w 2007 r. 
wyniosła 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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8. Wykonanie budżetów przez związki komunalne 
 
Działalność związków międzygminnych regulują przepisy rozdziału 7 ustawy  

o samorządzie gminnym. Związki prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o te same 
uregulowania prawne, które obowiązują jst. Zakres prowadzonej działalności jest bardzo 
różnorodny – od rozwoju turystyki czy usług uzdrowiskowych poprzez ochronę środowiska, 
wspólne kształtowanie polityki komunikacyjnej, zarządzanie lokalnym transportem 
zbiorowym, zarządzanie drogami, aktywizację rynku pracy, ochronę wód, ziemi i powietrza 
czy też gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno-ściekową.  

W 2007 r. zarejestrowanych było 240 związków. Z liczby związków (180), które 
prowadziły działalność statutową - 3 nie uchwaliły budżetu a złożyły sprawozdania 
budżetowe oraz 1 związek uchwalił budżet, jednak nie przesłał sprawozdań. 

Związki międzygminne zrealizowały dochody w wysokości 710 529 tys. zł (85,8% 
planu), co w stosunku do roku poprzedniego, stanowiło wzrost o 4,7%. Około 86,0% 
dochodów związków pochodziło z wpływów z usług i sprzedaży wyrobów i składników 
majątkowych oraz zasilania budżetów przez gminy-członków. Największy wzrost dochodów 
odnotowano w związkach międzygminnych województwa warmińsko-mazurskiego, 
zachodniopomorskiego oraz podkarpackiego, co było wynikiem zwiększenia wpłat gmin  
z przeznaczeniem na inwestycje. 

W 2007 r. związki pozyskały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej  
w wysokości 37 072 tys. zł (5,2% dochodów ogółem). Kwota ta zmniejszyła się w stosunku 
do roku ubiegłego o 15 787 tys. zł., wzrosła jednak liczba związków korzystających z tego 
źródła z 18 w 2006 r. do 32 w 2007 r.  

Wydatki zrealizowane przez związki w 2007 r. wyniosły 700 152 tys. zł i wzrosły  
w stopniu zbliżonym do dochodów (o 4,5%). Na działalność bieżącą przeznaczonych zostało 
85,3% wydatków, z czego 89,6% stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane 
bezpośrednio z realizowanymi zadaniami. Wydatki inwestycyjne stanowiły 96,0% 
wydatków majątkowych, pozostała część związana była z zakupem i objęciem akcji oraz 
wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego – tego typu wydatki wystąpiły  
w 3 związkach. 

Najwięcej środków finansowych związki przeznaczyły na realizację zadań z zakresu 
transportu i łączności (69,9%) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (17,2%). 
W pozostałych działach wydatki wyniosły łącznie 12,9% ogółu wydatków. Zdecydowana 
większość (85,4%) wydatków majątkowych przeznaczona została na inwestycje w dziale 
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

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 18,5%. 

Po trzech latach realizacji budżetów deficytowych, w 2007 r. związki zakończyły rok 
nadwyżką w wysokości 10 394 tys. zł. Około 65,0% jednostek osiągnęło dochody wyższe od 
wydatków. Głównym źródłem przychodów związków międzygminnych były kredyty  
i pożyczki (50,9%) oraz nadwyżka z lat ubiegłych (30,3%). Z ogólnej kwoty rozchodów 
88,2% stanowiły spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. 

Zobowiązania według stanu na koniec grudnia 2007 wyniosły 112 692 tys. zł – o 9,7% 
więcej niż w 2006 r. Zobowiązania wymagalne stanowiły 5,1% tej kwoty i w stosunku do 
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roku poprzedniego zmniejszyły się o 25,7%. Poziom zadłużenia związków mierzony relacją 
zobowiązań do zrealizowanych dochodów wzrósł o 9,7 punktu procentowego i wyniósł  
w 2007 r. 15,9%. W 18 związkach międzygminnych, na koniec 2007 r., wskaźnik zadłużenia 
był wyższy od 60%. W większości był to efekt zaciągniętych w latach poprzednich kredytów 
i pożyczek, których spłata następuje sukcesywnie. 

Na terenie kraju działa jeden, utworzony w 2003 r., Związek Celowy Powiatów 
Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu. Jego celem jest uruchomienia 
systemu informatycznego ewidencjonującego grunty i budynki oraz założenie 
komputerowych ewidencyjnych baz danych. W 2007 r. zrealizował on dochody  
w wysokości 128 tys. zł (wzrost o 77,7% w stosunku do 2006 r.) i wydatki 124 tys. zł 
(spadek o 15,0%). 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 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.  
 

 
Tabela 1. Liczba oraz struktura kontroli przeprowadzonych w 2007 r. z uwzględnieniem podmiotów objętych kontrolą 

z tego kontrole: 
Ogółem 

kompleksowe problemowe doraźne sprawdzające Podmioty kontroli 

liczba struktura  
(w %) liczba struktura  

(w %) liczba struktura  
(w %) liczba struktura  

(w %) liczba struktura  
(w %) 

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, w tym: 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 

Związki 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 

 



       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 1) 168  44  164  4  -  -  4  -  4  
9  udzielania poręczeń 401  645  125  595  50  6  17  27  -  27  

10  zaciągania krótkoterminowych
 pożyczek i kredytów

1) 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  

15  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 9072) 1 265  1 236  1 264  669  595  

1)  Liczba zbadanych uchwał/zarządzeń w 2006 r. ujmowana była w kategorii "Pozostałe uchwały i zarządzenia".
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 2008 r.).

z nieistotnym
naruszeniem

prawa

wszczęte
postępowania

umorzono

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 2. 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:
nieważne

Ogółem



Tabela 3.  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 4.  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 12 13 14

1  P O L S K A, w tym: 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

2  gminy 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  
3  m. st. Warszawa 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  
4  miasta na prawach powiatu 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  
5  powiaty 100  100  100  -  100  100  100  100  100  100  100  100  
6  województwa samorządowe 100  100  100  -  100  100  100  100  100  100  100  100  
7  Dolnośląskie, w tym: 108  122  106  116  215  96  85  107  116  115  104  98  
8  gminy 109  136  122  132  202  94  75  107  116  114  104  93  
9  miasta na prawach powiatu 119  138  113  105  306  74  84  119  146  148  111  102  

10  powiaty 108  113  121  -  117  108  104  109  95  94  112  111  
11  województwo samorządowe 114  123  115  -  254  110  84  105  88  88  115  104  

12  Kujawsko-pomorskie, w tym: 94  81  78  90  57  114  109  96  87  87  98  101  
13  gminy 99  85  83  95  64  122  107  100  76  77  105  103  
14  miasta na prawach powiatu 95  88  88  90  54  120  103  97  95  97  97  100  
15  powiaty 95  83  83  -  79  93  104  94  61  61  99  101  
16  województwo samorządowe 86  65  65  -  115  85  165  99  103  96  96  117  

17  Lubelskie, w tym: 86  63  61  72  35  109  119  87  72  72  91  100  
18  gminy 90  68  66  72  46  105  118  90  75  76  94  100  
19  miasta na prawach powiatu 86  73  85  87  30  109  114  90  76  74  95  113  
20  powiaty 95  87  67  -  61  97  101  96  98  99  95  86  
21  województwo samorządowe 87  59  49  -  33  115  169  83  62  62  95  114  

22  Lubuskie, w tym: 101  92  78  95  122  121  106  98  90  91  100  100  
23  gminy 105  110  94  106  153  116  90  104  100  99  105  97  
24  miasta na prawach powiatu 103  98  92  89  137  112  110  93  81  81  97  96  
25  powiaty 102  96  94  -  92  99  107  104  64  64  110  114  
26  województwo samorządowe 119  91  73  -  53  169  186  114  124  128  108  129  

Budżety samorządów województwa

Budżet gmin

Budżet m. st. Warszawy

Budżety miast na prawach powiatu

Budżety powiatów

Wskaźnik dynamiki w %

2

Budżet państwa

Zbiorczy budżet jst

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Wykonanie 2007

Wydatki majątkowe  Wydatki bieżące
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 w podatku
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wpływy
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i opłat
z majątku ogółem 
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w tym
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ciąg dalszy tabeli 4. ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

27  Łódzkie, w tym: 90  88  86  95  81  96  90  91  95  90  91  95  
28  gminy 95  99  97  106  87  93  92  96  101  102  95  97  
29  miasta na prawach powiatu 92  94  97  88  89  100  81  95  96  83  95  91  
30  powiaty 97  102  97  -  101  99  92  97  96  96  97  102  
31  województwo samorządowe 74  68  72  -  37  78  90  75  82  84  71  85  

32  Małopolskie, w tym: 94  86  85  82  91  98  108  97  98  100  96  98  
33  gminy 98  86  90  75  114  101  116  98  99  100  98  102  
34  miasta na prawach powiatu 107  110  110  108  91  95  105  114  108  113  116  106  
35  powiaty 89  86  91  -  80  88  91  91  112  112  88  86  
36  województwo samorządowe 76  76  74  -  62  78  78  76  85  87  71  77  

37  Mazowieckie, w tym: 129  161  190  135  137  81  90  128  141  141  124  110  
38  gminy 105  116  138  107  66  86  101  106  138  138  98  104  
39  m. st. Warszawa 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  
40  miasta na prawach powiatu 102  87  91  117  43  136  127  102  85  81  107  120  
41  powiaty 103  129  139  -  77  88  92  103  150  151  96  96  
42  województwo samorządowe 161  207  249  -  48  71  55  181  193  187  174  115  

43  Opolskie, w tym: 92  87  76  99  96  96  101  95  99  101  94  105  
44  gminy 92  99  94  110  104  78  90  93  83  83  95  100  
45  miasta na prawach powiatu 131  138  115  106  169  141  108  138  209  218  116  133  
46  powiaty 96  98  94  -  186  98  93  95  62  62  100  102  
47  województwo samorządowe 95  85  74  -  34  100  131  114  144  149  97  124  

48  Podkarpackie, w tym: 91  64  58  72  45  122  127  91  77  78  95  102  
49  gminy 96  74  74  74  51  113  120  96  82  83  99  102  
50  miasta na prawach powiatu 99  78  78  98  46  129  147  101  89  92  105  116  
51  powiaty 98  88  74  -  140  112  99  97  104  104  96  96  
52  województwo samorządowe 87  64  50  -  64  100  162  84  72  72  91  108  

53  Podlaskie, w tym: 89  71  65  82  44  107  116  88  75  77  91  94  
54  gminy 93  77  69  89  56  101  114  92  80  81  95  98  
55  miasta na prawach powiatu 88  73  79  79  39  105  120  87  67  69  93  89  
56  powiaty 94  79  69  -  55  98  102  92  85  86  92  97  
57  województwo samorządowe 99  72  51  -  57  161  156  88  84  86  90  109  

58  Pomorskie, w tym: 107  112  101  106  154  103  100  106  115  114  103  102  
59  gminy 111  113  97  110  174  112  106  109  110  108  108  105  
60  miasta na prawach powiatu 114  127  119  109  151  94  85  112  131  131  106  99  
61  powiaty 105  101  97  -  113  93  113  104  88  88  107  108  
62  województwo samorządowe 96  95  94  -  396  110  89  93  94  94  92  95  

63  Śląskie, w tym: 93  104  109  102  95  81  79  92  97  98  91  93  
64  gminy 97  118  133  103  88  75  78  99  112  112  95  102  
65  miasta na prawach powiatu 93  93  95  99  90  91  94  91  86  87  93  94  
66  powiaty 91  113  134  -  96  92  74  90  88  89  90  86  
67  województwo samorządowe 81  86  90  -  52  113  40  73  72  74  74  79  

68  Świętokrzyskie, w tym: 89  66  63  78  42  120  119  88  73  75  92  101  
69  gminy 92  75  76  85  46  105  110  92  75  76  96  98  
70  miasta na prawach powiatu 93  79  95  88  57  140  110  88  47  48  100  111  
71  powiaty 106  84  75  -  96  130  110  107  147  147  101  107  
72  województwo samorządowe 91  71  58  -  3  75  172  84  89  92  81  88  

73  Warmińsko-mazurskie, w tym: 100  79  68  81  90  137  123  101  84  85  105  107  
74  gminy 105  93  81  91  121  132  107  105  88  88  109  102  
75  miasta na prawach powiatu 98  91  98  77  82  114  110  94  74  76  101  106  
76  powiaty 121  90  82  -  114  127  139  120  94  95  124  121  
77  województwo samorządowe 103  74  48  -  43  153  172  106  116  119  101  121  

78  Wielkopolskie, w tym: 96  95  98  107  62  98  97  96  98  97  96  96  
79  gminy 97  99  107  110  67  95  95  98  96  95  99  97  
80  miasta na prawach powiatu 115  122  127  127  78  90  104  112  141  140  103  94  
81  powiaty 97  100  107  -  85  90  99  99  90  87  100  100  
82  województwo samorządowe 91  104  98  -  44  97  38  80  68  69  88  84  

83  Zachodniopomorskie, w tym: 101  97  81  112  141  111  102  99  89  88  101  99  
84  gminy 112  124  92  129  214  116  91  111  103  102  113  96  
85  miasta na prawach powiatu 90  90  96  99  85  83  90  86  79  77  88  92  
86  powiaty 117  104  93  -  168  128  121  114  84  85  119  121  
87  województwo samorządowe 96  80  62  -  357  93  158  92  85  87  95  115  
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1998 4 marca Zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów regulaminu KR RIO.

1998 29 czerwca Przedłożenie po raz pierwszy Sejmowi RP przez KR RIO Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez 
gminy w 1997 roku. Od 1998 r. sprawozdanie to otrzymuje co roku Sejm i Senat RP, Rząd RP, inne organy i instytucje Państwa, a także podmioty 
i organizacje samorządowe.

1998 16 września Wizyta prezesów regionalnych izb obrachunkowych w Gubinie (Niemcy) w siedzibie Euroregionu Szprewa – Nysa – Bóbr. Zapoznano się z działalnością 
euroregionu i inwestycjami realizowanymi przez samorządy w ramach współpracy euroregionalnej.

1998 wrzesień Na wniosek Przewodniczącego KR RIO, RIO w Koszalinie przygotowała analizę nt. Kredyty komercyjne zaciągane przez gminy i spółki gminne w latach 
1995-1997. W opracowaniu uczestniczyły wszystkie regionalne izby obrachunkowe, które zwróciły się do gmin z ankietą dotyczącą kredytów komercyjnych 
zaciągniętych przez gminy i spółki gminne.

1998 23-24  
listopada

Udział przedstawicieli KR RIO w III Kongresie EURORAI w Strasburgu. 

1998 4 grudnia Spotkanie przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych ze skarbnikami wielkich miast (w Łodzi) w przededniu reformy ustrojowej (utworzenia 
powiatów i województw samorządowych). Omówiono problemy związane z przygotowaniem budżetów miast na prawach powiatu.

1999 16 września  
- 2 października

Udział przewodniczącego KR RIO, dr Bogdana Cybulskiego, w delegacji rządowej, która na zaproszenie rządu Kanady zapoznała się z zasadami współpracy 
rządu kanadyjskiego z władzami prowincji oraz z funkcjonowaniem samorządu.

1999 wrzesień Tygodniowa wizyta naczelników wydziałów kontroli gospodarki finansowej w Wielkiej Brytanii przygotowana przez Brytyjski Fundusz Know-How. 
Uczestnicy warsztatów zapoznali się z funkcjonowaniem Audit Commission i National Audit Office – brytyjskich zewnętrznych instytucji audytu 
środków publicznych.

1999 wrzesień W raporcie generalnym z badań ilościowych dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na temat: Oczekiwania gmin w zakresie szkoleń dla 
samorządów lokalnych spośród 32 najlepszych firm/instytucji szkoleniowych na pierwszym miejscu wskazane są regionalne izby obrachunkowe.

1999 28 września Podpisanie porozumienia między regionalnymi izbami obrachunkowymi a Ministrem Finansów o współpracy w zakresie opracowania i wdrożenia 
jednolitego systemu informatycznego dotyczącego sprawozdawczości budżetowej jst.

2000 Wdrożenie systemu BudżetST umożliwiającego elektroniczną obsługę sprawozdawczości budżetowej jst. Sprawozdawczość budżetowa, w formie 
elektronicznej, jest przekazywana z jst do Ministerstwa Finansów. Polska, jako pierwsze państwo w środkowo-wschodniej Europie zastosowała 
taki system przekazywania sprawozdań.

2000 Brytyjski Fundusz Know-How wydał we współpracy z regionalnymi izbami obrachunkowymi i Chartered Institute of Public Finance and Accountancy 
(CIPFA) książkę autorstwa pracowników RIO w Lublinie Grażyny Sobieszek i Zygmunta Roli, nt. Kontrola wewnętrzna. Publikacja ta kończy podjętą 
w 1993 r. współpracę polsko-brytyjską finansowaną przez Fundusz.

2001 W działalności informacyjno-analitycznej wszystkich Izb do kontroli kwartalnych sprawozdań budżetowych jst pod względem rachunkowym i formalnym 
zastosowano system  BudżetST II.

2001 8-9 
października

Udział przedstawicieli KR RIO w IV Kongresie EURORAI w Grazu.

2001 6 grudnia Podpisanie porozumienia między KR RIO a Ministrem Finansów o współpracy w zakresie rozszerzenia systemu sprawozdawczości budżetowej jst.

2002 18 lutego Podpisanie porozumienia między KR RIO a Najwyższą Izbą Kontroli. W porozumieniu uzgodniono m.in. zasady przeprowadzania wspólnych kontroli.

2002 czerwiec 
- grudzień

Pierwsza koordynowana przez KR RIO i NIK (na podstawie porozumienia) kontrola nt. Dług publiczny jednostek sektora finansów publicznych – ustalenie 
i ocena stanu zadłużenia jst i ich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną (poziom, dynamika i struktura zadłużenia, przyczyny, 
zaciąganie i spłata zobowiązań, przeznaczenie środków z zaciągniętych zobowiązań). Koordynatorem kontroli ze strony KR RIO była RIO w Bydgoszczy.

2002 17 października Podpisanie porozumienia między KR RIO a Urzędem Zamówień Publicznych.

2002 26-28  
listopada

Międzynarodową konferencję nt. Reformy podatków i opłat lokalnych – doświadczenia polskie i wybranych państw europejskich, zorganizowała RIO 
w Białymstoku i Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy współudziale Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansów.

2003 Początek współpracy KR RIO i Ministerstwa Finansów w zakresie umowy bliźniaczej (Twinning Project) PL/IB/02/FI/03, realizowanej przez 
Ministerstwo Finansów RP i Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francji w ramach projektu PHARE Jednolity System Zarządzania 
Finansami Publicznymi.

2003 I kw. KR RIO wydała monografię nt. Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993-2003. Z inicjatywy RIO w Lublinie w Mennicy Państwowej wybito 
medal z okazji X-lecia regionalnych izb obrachunkowych.

2003 26-28 maja Międzynarodowa konferencja naukowa Samorząd terytorialny wobec wyzwań integracji europejskiej; Zielona Góra, pod honorowym patronatem 
Wicemarszałka Senatu RP – Jolanty Danielak; projekt dofinansowany ze środków funduszy CPF. Na podstawie referatów przedstawionych w trakcie 
konferencji wydano publikację książkową (praca zbiorowa; wydawca RIO w Zielonej Górze).

2003 Pracownicy regionalnych izb obrachunkowych uczestniczyli w tygodniowych wizytach studyjnych organizowanych w Hiszpanii, Francji i Wielkiej 
Brytanii, których celem było zapoznanie ich uczestników z systemami zewnętrznej kontroli środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy 
Spójności.

2003 24 lipca W wyniku nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wprowadzono m.in. 6-letnią kadencję i konkursy na stanowiska 
prezesów i ryczałtowych członków kolegium, raporty o stanie gospodarki finansowej jst oraz zakaz łączenia pracy w regionalnych izbach obrachunkowych 
z zatrudnieniem, lub zawarciem umowy cywilno-prawnej, członkostwem w organach jst. W pracy nad nowelizacją ustawy KR RIO reprezentowali w Sejmie 
i Senacie RP – dr Bogdan Cybulski (Przewodniczący) i dr Stanisław Srocki (Zastępca Przewodniczącego). 



2003 21 października Uhonorowanie pracowników regionalnych izb obrachunkowych odznaczeniami państwowymi nadanymi przez Prezydenta RP.

2003 28 listopada Podpisanie porozumienia między KR RIO a Głównym Urzędem Statystycznym. Od roku 2006 w Roczniku Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej 
umieszczane są informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych.

2004 26 maja Ogólnopolska konferencja nt. Podatki samorządowe w świetle rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych, zorganizowana pod 
patronatem KR RIO przez RIO w Białymstoku i Szczecinie oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

2004 7-9 czerwca Warsztaty dla inspektorów kontroli i członków kolegiów System nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym w realiach funkcjonowania 
Polski w strukturach UE. Przedsięwzięcie było dofinansowane z funduszy CPF (wnioskodawca: RIO w Zielonej Górze). Wydanie przez RIO w Zielonej 
Górze opracowania pt. System nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym w realiach funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej 
(materiały szkoleniowe).

2004 18-19 
października

Udział przedstawicieli KR RIO w V Kongresie EURORAI w Barcelonie. Włączenie KR RIO jako członka pełnego oraz trzech RIO: w Bydgoszczy, Katowicach 
i Szczecinie na prawach członka stowarzyszonego. W imieniu nowoprzyjętych członków z Polski wystąpił prezes Tadeusz Dobek. KR RIO przygotowała 
opracowanie w języku angielskim nt. zewnętrznej kontroli regionalnej w Polsce.

2004 26 października Ogólnopolska konferencja naukowa Finanse samorządów terytorialnych a współfinansowanie projektów europejskich. Partnerstwo publiczno-prywatne 
(PPP) jako forma realizacji inwestycji komunalnych, Zielona Góra - Sulechów – projekt uzyskał dofinansowanie z funduszy CPF (wnioskodawca 
RIO w Zielonej Górze). Na podstawie referatów przedstawionych w trakcie konferencji wydano publikację książkową (praca zbiorowa; wydawca RIO 
w Zielonej Górze).

2005 2-4 lutego Ogólnopolskie seminarium nt. Podatki i opłaty samorządowe a odpowiedzialność organów za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy 
wykonywaniu władzy publicznej, w Augustowie zorganizowała RIO w Białymstoku, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy współudziale 
Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansów.

2005 10 czerwca Na międzynarodowej konferencji w Karlsruhe doświadczenia regionalnych izb obrachunkowych w zakresie kontroli jednostek oświatowych w Polsce 
przedstawił Prezes RIO w Katowicach dr Mariusz Siwoń.

2005 14 lipca Spotkanie przewodniczącego KR RIO, dr Bogdana Cybulskiego, i zastępcy przewodniczącego KR RIO, dr Marka Poniatowskiego, z Premierem RP 
Markiem Belką.

2005 Komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przestały być organami regionalnych izb obrachunkowych.  
Po 1 lipca (nie później niż 30 września), na mocy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 17 grudnia 2004 r., 
przy regionalnych izbach obrachunkowych powstały regionalne komisje orzekające, orzekające również w sprawach, które dotychczas należały  
do właściwości komisji orzekających przy wojewodach. 

2005 21-22 września Ogólnopolska konferencja naukowa Miejsce i rola regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie samorządu 
terytorialnego, Zielona Góra, patronat honorowy: prof. Janusz Trzciński – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, konferencja połączona 
ze wspólnym posiedzeniem KR RIO i KR SKO. Na podstawie referatów wygłoszonych i nadesłanych na konferencję wydano publikację książkową  
(wydawca: RIO w Zielonej Górze).

2005 17-19 
października

Konferencja prezesów regionalnych izb obrachunkowych i prezesów niemieckich trybunałów obrachunkowych (LRH) w Kliczkowie (organizator: RIO 
we Wrocławiu). Gościem konferencji był Dyrektor Sekretariatu Generalnego EURORAI – Edgar Thinnes. 

2005 15 grudnia RIO w Zielonej Górze (inicjator współpracy bilateralnej pomiędzy regionalnymi izbami obrachunkowymi a niemieckimi trybunałami obrachunkowymi) 
i Trybunał Obrachunkowy Brandenburgii w Poczdamie podpisują deklarację o współpracy (współpraca dotyczy wymiany doświadczeń w zakresie 
realizowanej przez strony działalności kontrolnej, współpracy w zakresie działalności informacyjnej i szkoleniowej, wymiany pracowników).

2006 styczeń Zakończenie projektu PHARE Jednolity System Zarządzania Finansami Publicznymi – Ministerstwo Finansów i KR RIO otrzymały program BeSTi@, 
który zastąpił BudżetST II i jest nadal wykorzystywany w sprawozdawczości budżetowej jst.

2006 19 stycznia Przewodniczącym KR RIO został dr Stanisław Srocki, prezes RIO w Białymstoku, zastępcami – Jerzy Urbaniak, prezes RIO w Warszawie 
i Mieczysław Klupczyński, prezes RIO w Poznaniu (13 czerwca).

2006 19 maja Międzynarodowa konferencja EURORAI we Wrocławiu nt. Audyt długu publicznego, przygotowana przez KR RIO. Udział wzięli przedstawiciele 19 państw. 
Gospodarzem konferencji była RIO we Wrocławiu.

2007 31 maja  
- 1 czerwca

W Katowicach, KR RIO wraz z Miastem Katowice, Unią Metropolii Polskich i BGK zorganizowała konferencję W trosce o wspólne dobro – nadzór kontrola 
i audyt w dużych miastach. Partnerami przy organizacji konferencji byli Uniwersytet Śląski oraz Akademia Ekonomiczna w Katowicach. W imieniu KR 
RIO czynności organizacyjnych realizowała RIO w Katowicach.

2007 21-23 
października

Udział przedstawicieli KR RIO i siedmiu  regionalnych izb obrachunkowych w VI Kongresie EURORAI w Crans Montana. Na Kongresie prezentację 
doświadczeń polskich dotyczących nowych form zlecania i finansowania zadań publicznych jako wyzwania dla regionalnych izb obrachunkowych 
w Polsce przedstawił prezes Tadeusz Dobek. Włączenie RIO we Wrocławiu do grona członków stowarzyszonych EURORAI.

2007 listopad Ogólnopolska konferencja w Poznaniu poświęcona XV-leciu działalności regionalnych izb obrachunkowych, w której uczestniczyli m.in. prezesi  
trybunałów obrachunkowych Niemiec. KR RIO wydała książkę pt. 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru 
i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, pod red. naukową prof. Jerzego Małeckiego, prof. Romana Hausera  
i prof. Zbigniewa Janku.

2008 1 lutego Przewodniczącym KR RIO został dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi), zastępcami przewodniczącego – Iwona Bendorf-Bundorf (prezes RIO 
w Olsztynie) i Andrzej Skibiński (prezes RIO w Zielonej Górze).

2008 29-30 maja Spotkanie w RIO w Zielonej Górze przedstawicieli niemieckich trybunałów obrachunkowych Brandenburgii i Saksonii oraz RIO w Katowicach, Krakowie, 
Łodzi, Szczecinie i Zielonej Górze. Gościem spotkania była Gisela von der Aue – Senator Berlina – Minister Sprawiedliwości Miasta Berlin, była Prezydent 
Trybunału Obrachunkowego Landu Brandenburgia.
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