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Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych   
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 roku 

 

(streszczenie) 
 

 

Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 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 2005 roku”. 
Sprawozdanie to zostało przyjęte Uchwałą Nr 3/2006 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 
z dnia 12 czerwca 2006 r. Po raz kolejny Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach - publikacji 
oraz na stronie internetowej KR RIO www.rio.gov.pl. Niniejsze opracowanie stanowi jego streszczenie.  

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności 
regionalnych izb obrachunkowych w 2005 r. i jest zakończona wnioskami z zakresu funkcjonowania 
prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych. Wnioski te 
nawiązują do zagadnień podnoszonych w Sprawozdaniach za poprzednie okresy. W Sprawozdaniu dane 
o pracy izb prezentowane są za lata 1993 oraz 2004 i 2005. Natomiast część druga Sprawozdania, 
dotycząca wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2005, ma charakter 
analityczny a dane prezentowane są za lata 2004 i 2005. Po każdym z punktów Sprawozdania 
dotyczącym wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego ogółem oraz przez 
poszczególne kategorie jednostek samorządu terytorialnego zamieszczone jest podsumowanie. 
Sprawozdanie, w każdej z części, zawiera bogaty materiał statystyczny. W opracowaniu zaprezentowano 
47 tabel; 8 po części pierwszej i 39 w części drugiej. Ponadto, Sprawozdanie ilustrowane jest licznymi 
zestawieniami i wykresami graficznymi. 

W 2005 r. regionalne izby obrachunkowe i jednostki samorządu terytorialnego funkcjonowały 
w nieco zmienionym porządku prawnym. Z dniem 1 stycznia 2005 r. w jednostkach budżetowych 
zlikwidowane zostały rachunki środków specjalnych a utworzone rachunki dochodów własnych oraz 
rachunki funduszy celowych. Te ostatnie pozwalają m.in. na przekazywanie dodatkowych środków na 
finansowanie wydatków Policji. Z dniem 1 lipca 2005 r. w izbach funkcjonował jeden organ – Kolegium, 
a zadania drugiego – Komisji Orzekającej - przejęły Regionalne Komisje Orzekające w sprawach 
o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, dla których warunki funkcjonowania zabezpieczyli 
Prezesi regionalnych izb obrachunkowych. Rok 2005 to kolejny okres działalności przedstawicieli KR RIO 
i izb na forum międzynarodowym.  

Dla jednostek samorządu terytorialnego rok 2005 był kolejnym rokiem funkcjonowania ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w odmienny sposób 
ukształtowała strukturę i poziom dochodów realizowanych przez samorząd terytorialny w całości jak 
i przez poszczególne jego szczeble. Rok ten był dla jednostek samorządu terytorialnego także drugim 
pełnym okresem korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Do powyższych zagadnień 
nawiązują poszczególne części Sprawozdania. 

W 2005 r. informacje o funkcjonowaniu regionalnych izb obrachunkowych były po raz pierwszy 
publikowane w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej 2005. 

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe oraz dane 
udostępnione przez Ministerstwo Finansów - w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego w latach 2004 i 2005 oraz Główny Urząd Statystyczny - w zakresie 
stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2005 r. 

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2005 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 176 związków międzygminnych i jeden związek powiatów. Ogółem w 2005 r. 
funkcjonowało i Sprawozdaniem objęto 2 985 jednostek. 
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Część I. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych 
w 2005 roku 

 
1. Zadania i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych 
 

Zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji RP1 izby są organami nadzoru nad działalnością 
samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Ustawa o regionalnych izbach 
obrachunkowych2 (urio) stanowi, że są one państwowymi organami nadzoru oraz kontroli 
gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
i innych podmiotów wymienionych w ustawie. Przepisy tej ustawy określają zadania, zasady 
działania, organizację regionalnych izb obrachunkowych (rio), a także szczegółowe 
regulacje dotyczące postępowania nadzorczego i kontrolnego. Kompetencje izb reguluje 
również ustawa o finansach publicznych (uofp)3. 

W 2005 r. znowelizowano urio co wynikało ze zmian innych przepisów prawnych. 
W wyniku zmiany uofp4 w zakresie likwidacji środków specjalnych w jednostkach sektora 
finansów publicznych, od 1 stycznia 2005 roku izby mogą gromadzić dochody z tytułu 
wpływów z działalności informacyjnej i szkoleniowej na rachunku dochodów własnych. 
Ponadto, w izbach przestały funkcjonować - będące organem izby - komisje orzekające 
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych a powołane zostały regionalne 
komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy 
regionalnych izbach obrachunkowych, którym izby zapewniają siedzibę, obsługę prawną 
i administracyjno-techniczną, a także ponoszą wydatki związane z ich funkcjonowaniem, 
wypłatą wynagrodzeń i szkoleniami. 

Do ustawowych zadań izb należy nadzór nad działalnością jst i ich związków w zakresie 
spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 urio, kontrola gospodarki finansowej 
i zamówień publicznych podmiotów sektora finansów publicznych wymienionych w art. 1 
ust. 2 ustawy, wydawanie opinii w sprawach wymienionych w art. 13, prowadzenie 
działalności informacyjnej, instruktażowej i szkoleniowej w zakresie objętym nadzorem 
i kontrolą, dokonywanie 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. 

Ponadto, od 2005 r., na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części 
rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych 
strefach ekonomicznych5, izby mają obowiązek sprawdzania pod względem formalnym 
i rachunkowym prawidłowości sporządzonych przez gminy wniosków o wysokości ubytku 

                                                 
1 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319. 
2 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.). 
3 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), która z dniem 

1 stycznia 2006 r. zastąpiona została ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).  
4 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 

Nr 273, poz. 2703). 
5 Dz. U. Nr 65, poz. 599 z późn. zm. 
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dochodów wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości i przekazania ich do 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
 Na podstawie odrębnych przepisów do zadań izb należy ponadto rozpatrywanie skarg 
i wniosków dotyczących działalności organów stanowiących jst - art. 229 pkt 1 kpa6, 
sporządzanie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów7 zbiorczych sprawozdań 
w zakresie państwowego długu publicznego podmiotów, dla których jst są organem 
założycielskim lub nadzorującym, przyjmowanie i przekazywanie Urzędowi Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Ministerstwu Finansów sprawozdań 
sporządzanych na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej8 oraz udostępnianie i publikowanie w urzędowym publikatorze 
teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) - informacji określonych 
przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej9. 

Od 1999 r. na terenie Polski funkcjonuje 16 izb - każda na obszarze jednego 
województwa. Uwzględniając rozproszenie terytorialne jst objętych nadzorem i kontrolą, rio 
zadania nadzorcze, kontrolne, szkoleniowe i informacyjne realizują w siedzibach, które 
znajdują się w każdym z miast wojewódzkich oraz w zespołach zamiejscowych 
kierowanych przez członka kolegium wyznaczonego przez prezesa izby.  

Organem izby jest Kolegium rozstrzygające o zgodności z prawem uchwał i zarządzeń 
organów jst podlegających nadzorowi. Drugim organem - do 30 czerwca 2005 r. - była 
komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W izbach 
działają również składy orzekające złożone z trzech członków kolegium, wydające opinie 
w sprawach określonych urio. W strukturze organizacyjnej izb funkcjonują dwa wydziały 
merytoryczne: wydział kontroli gospodarki finansowej i wydział informacji analiz i szkoleń 
oraz biuro izby, które zapewnia obsługę administracyjną i finansowo-księgową. 
W 1997 r. utworzona została Krajowa Rada Regionalna Izb Obrachunkowych (KR RIO), która 
jest wspólną reprezentacją izb. 

 
2. Działalność nadzorcza 

 
 Nadzorowi rio, zgodnie z art. 11 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 oraz udzielania pożyczek, zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jst, 
podatków i opłat lokalnych oraz udzielania absolutorium. 
 Realizując działalność nadzorczą w 2005 r. kolegia izb zbadały ogółem 128 204 
uchwały i zarządzenia organów jst, związków międzygminnych i związku powiatów. 
W porównaniu do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 7 325, natomiast w stosunku do 
1993 r. aż o 114 099. 

                                                 
6 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 

zm.). 
7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań 

w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. 
Nr 148, poz. 1653). 

8 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, 
poz. 1291). 

9 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). 
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W wyniku oceny legalności uchwał i zarządzeń organów jst, 97,1% zbadanych 
uchwał i zarządzeń uznano jako nienaruszające prawa, a tylko 2,9% - jako podjęte 
z naruszeniem prawa. Z ogólnej liczby zbadanych uchwał najliczniejszą grupę stanowiły 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu i jego zmian oraz zarządzenia zmieniające budżet 
(60,4% ogółu). Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych za lata 1993, 2004 
i 2005 wskazują na systematyczne obniżanie się udziału uchwał podjętych z naruszeniem 
prawa z 60,5% w 1993 r. do 13,2% w 2004 r. i 12,4% w 2005 r. Taką samą tendencję 
wykazują wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżet za lata 
1993, 2004 i 2005 - spadek z 19,1% w 1993 r. do 1,5% w 2004 r. i 1,8% w 2005 r.  

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: braku w treści 
uchwały budżetowej obligatoryjnych elementów wynikających z przepisów uofp, udzielania 
upoważnień organowi wykonawczemu (lub innym osobom) niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zwiększenia wydatków budżetowych bez wskazania źródeł dochodów 
przeznaczonych na ich pokrycie, braku planu wydatków na obowiązkowe zadania własne jst, 
zaplanowania kwot dotacji celowych niezgodnie z kwotami przyznanymi przez dysponenta 
lub zmiany przeznaczenia dotacji oraz przekroczenie kompetencji do dokonywania zmian 
przez organy wykonawcze jst. 

Nieprawidłowości stwierdzone w uchwałach absolutoryjnych w 2005 r. polegały na: 
nieudzieleniu absolutorium z przyczyn innych niż wykonanie budżetu, podjęciu uchwały bez 
uzyskania bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady czy nierozpatrzeniu 
przez radę sprawozdania z wykonania budżetu. 

W przypadku uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych najczęściej występujące 
uchybienia stanowiły m.in. ustalenie stawek podatków poniżej minimalnych lub powyżej 
maksymalnych kwot określonych ustawowo, stosowanie zwolnień o charakterze 
podmiotowym, nieprecyzyjne określenie podmiotów i przedmiotów opodatkowania lub 
nieokreślenie stawek dla wszystkich ustawowo określonych przedmiotów opodatkowania 
oraz nieprawidłowe określenie terminu wejścia w życie uchwał podatkowych. 

W uchwałach w sprawie zaciągania zobowiązań mających wpływ na wysokość długu 
publicznego wnoszone były uwagi dotyczące: zaciągania kredytu na zadania nie ujęte 
w planie wydatków, nieokreślenia źródeł i terminów spłaty zaciąganego kredytu, pożyczki, 
niezaplanowania przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek przy braku 
dochodów na pokrycie części zaplanowanych wydatków, zabezpieczenia spłaty kredytu 
poprzez udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym czy też 
udzielenia poręczenia na kwotę wyższą niż zaplanowana w uchwale budżetowej. 

W uchwałach określających zasady i zakres przyznawania dotacji przypadki 
naruszenia prawa polegały m.in. na: niewłaściwym określeniu trybu postępowania 
o udzielanie dotacji, sposobu ich rozliczania i kontroli, ustalaniu stawek dotacji 
przedmiotowych podmiotom nieuprawnionym lub na zadania nie należące do zadań 
jednostki, zlecaniu zadań, ustalaniu trybu udzielania i rozliczania dotacji niezgodnie 
z obowiązującymi ustawami10. 
 Do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA) w 2005 r. jst zaskarżyły 50 
rozstrzygnięć podjętych przez kolegia regionalnych izb obrachunkowych (1,9% wydanych), 
natomiast izby zaskarżyły 3 uchwały organów jst (w 2004 r. - 5). WSA rozpatrzyły 41 spraw 
                                                 
10 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. 

zm.) oraz Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
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wniesionych przez jst i 2 wniesione przez izby. WSA wydały w 2005 r. 3 orzeczenia 
oddalające skargi jst z uwagi na ich niezasadność w sprawach: wyrażenia woli poręczenia 
kredytu bankowego dla stacji ratownictwa medycznego, nadania aktowi mocy wstecznej 
oraz zaplanowania wpływów ze sprzedaży biletów miejskich jako źródła dochodów. 

Do zadań izb należy ponadto - zgodnie z art. 13 pkt 9 urio - rozpatrywanie spraw 
dotyczących powiadomienia przez skarbnika gminy o dokonaniu kontrasygnaty na 
pisemne polecenie zwierzchnika. W 2005 r. do izb wpłynęło tylko jedno powiadomienie od 
skarbnika gminy o dokonaniu kontrasygnaty. W okresie 1993 - 2005 wpłynęło 36 powiadomień. 
Wyniki kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonych przez izby, wskazują, podobnie 
jak w latach poprzednich, na nie przedkładanie skarbnikom umów do kontrasygnaty i tym 
samym realizację umów nie posiadających kontrasygnaty skarbnika. 
 
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 zakresie dotyczącym 
wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetu jst. Czynności kontrolne 
prowadzone są w ramach kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych. 
 Kontrola kompleksowa obejmuje swoim zakresem podstawowe zagadnienia związane 
z pobieraniem, gromadzeniem i wykorzystaniem środków finansowych, ich ewidencją 
i sprawozdawczością oraz z gospodarowaniem mieniem. Obowiązek przeprowadzania 
kontroli kompleksowych w każdej jst, nie rzadziej niż raz na cztery lata, wynika z przepisów 
art. 7 ust. 1 urio. 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 2005 r. izby przeprowadziły 1 282 kontrole, w tym: 788 kontroli kompleksowych, 
239 problemowych, 174 doraźne oraz 81 sprawdzających. W ramach kontroli problemowych 
najczęściej badanymi zagadnieniami były m.in. gospodarka finansowa samorządowych 
jednostek organizacyjnych (w tym mających osobowość prawną), przestrzeganie przepisów 
o zamówieniach publicznych, gospodarka mieniem komunalnym, prawidłowość ustalania 
i poboru dochodów budżetowych, realizacja i finansowanie inwestycji.  
 Ogółem ujawniono 16 576 nieprawidłowości, z czego najwięcej w wyniku kontroli 
realizacji dochodów i przychodów (3 452), spraw związanych z księgowością budżetową 
(3 348), w zakresie wydatków i rozchodów (2 339) oraz w zakresie unormowań wewnętrznych 
dotyczących gospodarki finansowej i kontroli finansowej (2 052). Ponadto, stwierdzono 1 585 
nieprawidłowości w zakresie gospodarki pieniężnej i rozrachunków oraz 1 281 przypadków 
związanych z nieprawidłowym gospodarowaniem mieniem komunalnym, a także 1 809 
w zakresie udzielania zamówień publicznych. 
 Zgodnie z przepisami urio, jst przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń do kolegium rio 
dotyczących wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. W 2005 r. jst 



 6 

zakwestionowały 191 wniosków pokontrolnych, z czego 126 zastrzeżeń zostało oddalonych, 
57 uwzględnionych, natomiast 8 uwzględnionych w części. 
 W związku z ustaleniami kontroli izby przekazały 235 wniosków, zawiadomień, 
informacji i sygnalizacji organom administracji rządowej, policji i prokuraturze, organom 
kontroli państwowej, posłom i senatorom. Najwięcej - 86 zawiadomień - przekazano do MF, 
w których informowano przede wszystkim o nieprawidłowościach stwierdzonych 
w składanych przez gminy sprawozdaniach budżetowych oraz danych o skutkach 
wynikających ze stosowania ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń podatków, co miało wpływ 
na ustalenie wysokości subwencji. Do prokuratury i Policji przesłano 56 zawiadomień 
o nieprawidłowościach dających podstawę do przypuszczenia o popełnieniu przestępstwa. Do 
organów skarbowych kierowano zawiadomienia dotyczące przypadków naruszenia przez 
podmioty kontrolowane obowiązków związanych z terminowym odprowadzeniem podatku 
dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń. 
 W wyniku zrealizowanych kontroli izby stwierdziły liczne przypadki naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych, co skutkowało skierowaniem 396 zawiadomień do 
rzeczników dyscypliny finansów publicznych oraz wniosków o ukaranie do przewodniczących 
komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
 W II półroczu 2005 r. wszystkie rio przeprowadziły kontrolę koordynowaną 
dotyczącą zadłużenia jst11, którą objęte zostały 93 jednostki, z tego 12 województw 
samorządowych, 16 powiatów, 13 miast na prawach powiatu, 21 gmin miejskich i miejsko-
wiejskich oraz 31 gmin wiejskich. Problematyka długu publicznego uregulowana została 
przede wszystkim w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz 
w rozporządzeniach wykonawczych12 do ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. obowiązującej 
do 31 grudnia 2005 r. Regulacje zawarte w ww. aktach nie są ze sobą zbieżne, 
w szczególności w zakresie nazewnictwa i zdefiniowanych pojęć. Rozbieżności 
terminologiczne dotyczą przede wszystkim pojęcia długo- i krótkoterminowych 
zobowiązań13 a także pojęć pożyczki oraz leasingu.  

W wyniku kontroli ustalono, że w latach 2003, 2004 i w I półroczu 2005 r. dług jst 
objętych kontrolą wzrósł nominalnie o 7%. Pomimo tego wzrostu wskaźnik zadłużenia14 
uległ obniżeniu z 27% w 2002 r. do 20,1% w I półroczu 2005 r. Wynikało to przede 
wszystkim z uzyskiwania przez jst, począwszy od 2004 r., zwiększonych dochodów 
własnych, których udział w dochodach ogółem wzrósł z 37,7% w 2002 r. do 55,2% 
w I półroczu 2005 r.  

Dominującą część zadłużenia stanowiły kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych 
i pożyczki z funduszy celowych. Pozytywnym zjawiskiem było zmniejszanie się wielkości 
zobowiązań wymagalnych - ich udział w zadłużeniu ogółem w 2002 r. wynosił 4,9%, a na 

                                                 
11 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2005 r. 
12 Wymienione rozporządzenia wykonawcze zgodnie z przepisami art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
wyżej wymienionej ustawy nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2006 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu 
publicznego (Dz. U. Nr 38, poz. 364), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad 
sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów 
publicznych (Dz. U. Nr 148, poz. 1653), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426).  

13 Sprawozdanie KR RIO z 2004 r., s. 118 - 119 
14 Wskaźnik zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego określany jest jako relacja kwoty długu do zrealizowanych 

dochodów. 
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dzień 30 czerwca 2005 r. - 1,7%. Uzyskane z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji 
obligacji środki służyły głównie finansowaniu inwestycji, na co wskazywało porównanie 
wielkości zaciągniętego w ciągu roku długu z poziomem wydatków inwestycyjnych. 
W większości badanych jednostek wskaźnik ten kształtował się poniżej 100%, co pozwala 
przypuszczać, że zadłużenie przeznaczone zostało w całości na sfinansowanie wydatków 
inwestycyjnych. Kontrola wykazała, że w badanym okresie wzrosła ilość jednostek, 
w których wymieniony wskaźnik przekroczył 100%, a to oznaczało, że jednostki te 
wykorzystały część środków pochodzących z zaciągniętych zobowiązań na sfinansowanie 
wydatków bieżących lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

Wzrostowi zadłużenia towarzyszył wzrost wydatków inwestycyjnych, na co duży wpływ 
miały pozyskane przez jst środki z Unii Europejskiej (UE). Udział tych środków 
w finansowaniu inwestycji systematycznie wzrastał. Najwięcej środków pochodzących z UE 
uzyskały województwa samorządowe (77,7%) i miasta na prawach powiatu (13,7%). 

Spośród 93 skontrolowanych jednostek większość terminowo dokonywała spłat rat 
kredytów i pożyczek, tylko w 11, które utraciły płynność finansową nieterminowo 
regulowano zobowiązania. Głównymi przyczynami tego stanu był m.in. niski stopień 
realizacji dochodów (ok. 80% planu), niski udział dochodów własnych w łącznej kwocie 
dochodów (ok. 30%), podjęcie samodzielnie przez te jednostki dużych przedsięwzięć 
inwestycyjnych bez wsparcia finansowego z zewnątrz, wysokie koszty utrzymania oświaty, 
zwiększenie przez państwo zakresu przekazywanych samorządom zadań i nieprzekazanie na 
ten cel wystarczających środków. 

Izby stwierdziły 192 nieprawidłowości dotyczące zaciągania, regulowania oraz 
ewidencji zobowiązań, do których należały m.in. przekroczenie w badanych latach 
dopuszczalnego art. 114 uofp wskaźnika zadłużenia - 60% w relacji do dochodów - 
(11 jednostek), przekroczenie - 15% dopuszczalnego limitu łącznej kwoty przypadających 
w danym roku spłat zobowiązań z tytułu zadłużenia oraz kosztów ich obsługi, co naruszało 
art. 113 uofp (11 jednostek), ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu, pożyczki w formie 
pełnomocnictwa do dysponowania bieżącym rachunkiem bankowym jst (28 jednostek), 
nieterminowe regulowanie zobowiązań (55 jednostek), wykazanie w sprawozdaniach 
budżetowych danych niezgodnych z ewidencją księgową (35 jednostek), także nienaliczanie 
i niezapłacenie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowego odprowadzania składek ZUS 
oraz ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu, pożyczki w formie pełnomocnictwa do 
dysponowania bieżącym rachunkiem bankowym jst. 

Jst coraz częściej zawierają z dostawcami towarów i usług umowy z odroczonym 
terminem płatności lub płatnością rozłożoną na raty (tzw. „kredyt kupiecki” i leasing). 
Zaciągnięte w ten sposób zobowiązania nie są zaliczane do długu publicznego, gdyż nie 
stanowią zobowiązań wymagalnych. Nie wpływają zatem na poziom zadłużenia jednostki 
i nie są uwzględniane przy obliczaniu ustawowych limitów dotyczących zadłużenia 
i obciążenia budżetu spłatą długu, o których mowa w art. 113 i 11415 uofp. Jednakże, 
zaciągnięte w ten sposób zobowiązania, podlegają spłacie podobnie jak kredyty czy 
pożyczki. Gdyby zobowiązania o odroczonym terminie płatności zaliczone zostały do długu 
publicznego znacznie zwiększyłyby poziom zadłużenia niektórych jednostek. W związku 
z powyższym do tytułów dłużnych wymienionych w art. 11 uofp należałoby włączyć 

                                                 
15 Art. 169, 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (obowiązującej od dnia 1 stycznia 2006 r.). 
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zobowiązania wynikające z umów o odroczonym terminie płatności. Powinny one być także 
uwzględniane przy obliczaniu limitów zadłużenia jst określonych art. 169 i 170 tej ustawy. 

W wyniku kontroli zadłużenia jednostek organizacyjnych posiadających osobowość 
prawną stwierdzono jego systematyczny wzrost. Na dzień 30 czerwca 2005 r. zadłużenie 
osiągnęło poziom wyższy w porównaniu do roku 2002 o 73,1% (2 228 204 zł).  
W objętych kontrolą SP ZOZ utworzonych przez jst nastąpiło pogorszenie sytuacji 
finansowej z uwagi na wzrost zadłużenia w badanym okresie o około 76%. Poziom 
zadłużenia tych jednostek w relacji do dochodów powiatów i województw będących dla nich 
organem założycielskim lub nadzorującym przekroczył 30% i może w przyszłości 
spowodować znaczące obciążenie budżetów tej grupy jst, gdyż w przypadku likwidacji 
zakładów zobowiązania i należności tych jednostek przejmuje organ założycielski. 
 Kolejnym tematem objętym kontrolą koordynowaną była realizacja przez powiaty 
dochodów budżetu państwa. Nieprawidłowości stwierdzone w większości przypadków 
wynikały z niewłaściwej interpretacji przepisów prawnych zastosowanej przez pracowników 
starostw. Dotyczyło to w szczególności wysokości należnych powiatowi dochodów z tytułu 
opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od 
nieterminowo uiszczanych płatności. Ponadto, w stanie prawnym obowiązującym w latach 
2003 i 2004, brak było podstawy prawnej umożliwiającej naliczanie przez urząd wojewódzki 
dla powiatu odsetek z tytułu nieterminowego przekazywania należnych dochodów budżetu 
państwa. Powyższa kwestia została uregulowana w nowej uofp16. 
 Kontrole wykazały znaczne rozbieżności w sposobie prowadzenia przez poszczególne 
powiaty ewidencji księgowej nieruchomości Skarbu Państwa. Część powiatów takiej 
ewidencji nie prowadziło, co wynikało z wątpliwości interpretacyjnych przepisów ustawy 
o rachunkowości17 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa. 

Na podstawie art. 9 urio izby kontrolują kwartalne sprawozdania z wykonania 
budżetów jst oraz wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej, 
przesyłając zweryfikowane do Ministerstwa Finansów. Ponadto, izby kontrolują 
sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych, funduszy celowych oraz od 
1 lipca 2005 r. sprawozdanie z rachunku dochodów własnych. 

W 2005 r. izby skontrolowały łącznie 107 045 sprawozdań z wykonania budżetów jst, 
co w porównaniu do 2004 r. stanowiło wzrost o 5 134. Spowodowany był on m.in. wzrostem 
liczby jst i związków komunalnych objętych nadzorem izb oraz zwiększeniem liczby 
badanych sprawozdań. W wyniku weryfikacji - zarówno na wniosek izb i Ministerstwa 
Finansów, jak również z własnej inicjatywy - jst dokonały 13 379 korekt sprawozdań 
budżetowych, co stanowiło 12,5% ogólnej liczby sprawozdań (w porównaniu do roku 
poprzedniego liczba korekt wzrosła o 1 804). Nieprawidłowości dotyczyły m.in. 
niezgodności danych ujętych w poszczególnych rodzajach sprawozdań, wykazywania 
danych (w zakresie planu) niezgodnych z uchwałami i zarządzeniami organów jst, 
niezgodności danych z wykonania dochodów z tytułu subwencji, udziałów w podatkach oraz 
dotacji z danymi wykazywanymi przez dysponentów, braku lub nieprawidłowego wykazania 
danych o zaangażowaniu wydatków budżetowych obciążających plan finansowy, 
                                                 
16 Patrz art. 189 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
17 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 
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nieprawidłowego klasyfikowania zobowiązań według grup wierzycieli, błędów 
rachunkowych i formalnych. 
 Od 2005 r. izby dokonują weryfikacji wniosków o przyznanie części rekompensującej 
subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach 
ekonomicznych. Wnioski te składają gminy, które w danym roku podatkowym nie uzyskały 
dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Wykaz gmin 
corocznie określany jest przez Ministra Gospodarki i Pracy. W 2005 r. 20 gmin spełniało 
wymagane warunki i gminy te w ustawowym czasie złożyły wnioski do rio. 
 Na podstawie sprawozdań zbiorczych otrzymanych od jst izby sporządzają kwartalne 
sprawozdania w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji 
jednostek sektora finansów publicznych (Rb-Z i Rb-N) i przekazują je do Ministerstwa 
Finansów, do Departamentu Zobowiązań i Należności Finansowych Państwa. W 2005 r. do 
rio wpłynęło 10 177 sprawozdań o stanie zobowiązań i 10 281 sprawozdań o stanie 
należności (w ogólnej liczbie sprawozdań korekty stanowiły około 3%). Ujawnione 
nieprawidłowości dotyczyły m.in. sporządzania sprawozdań dla podmiotów nie objętych 
obowiązkiem sprawozdawczym (gminnych i powiatowych funduszy celowych), błędnego 
zaliczania wierzycieli i dłużników do poszczególnych grup czy też nieprawidłowego 
klasyfikowania zobowiązań (należności) w poszczególnych grupach lub według 
poszczególnych tytułów. 
 Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej izby przekazywały za poszczególne kwartały 2005 r. oraz za 2004 r. 
sprawozdania o udzielanej pomocy publicznej oraz o zaległościach przedsiębiorstw we 
wpłatach świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych, odpowiednio do UOKiK 
i Ministerstwa Finansów. 
 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 lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa). 
 W 2005 r. do rio wpłynęły 384 pisma i skargi zarzucające naruszenie praworządności lub 
interesów osób wnoszących, z czego 105 dotyczyło działalności organów stanowiących jst a 279 
działalności organów wykonawczych jst bądź samorządowych jednostek organizacyjnych. 
W porównaniu do roku 2004 liczba skarg, które wpłynęły do rio zmniejszyła się o 18%.  

W 74 skargach dotyczących działalności organów stanowiących jst wnoszono 
o unieważnienie uchwał podjętych przez te organy. Formułowane zarzuty dotyczyły m.in. 
procedury uchwalania budżetu (8 przypadków), budżetu i jego zmian (20), określania zasad 
i wysokości dotacji (7), uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych 
(13), procedur absolutoryjnych (7), naruszenia trybu podejmowania uchwał (13) oraz innych 
uchwał podejmowanych przez rady (6). W większości przypadków kolegia nie stwierdziły 
naruszenia prawa, w 4 przypadkach uznały uchwały za nieważne oraz w jednym - w wyniku 
wszczętego postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organ 
stanowiący doprowadził uchwałę do zgodności z prawem. W pozostałych 31 skargach na 
działalność organów stanowiących, przedmiotem skargi było m.in. niezatwierdzenie 
sprawozdania za 2004 r., ograniczenie kwoty do jakiej burmistrz może samodzielnie 
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zaciągać zobowiązania, działania rady miejskiej w sprawie absolutorium czy brak realizacji 
Strategii Rozwoju Gminy.  

Z ogólnej liczby 279 skarg na działalność organów wykonawczych jst, 261 dotyczyło 
działalności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), 16 zarządów powiatów 
i 2 działalności marszałków województw. Zgodnie z art. 231 kpa skargi zostały przekazane 
do rozpatrzenia właściwym organom, a informacje w nich zawarte wykorzystywane były 
trakcie kontroli finansowej jst. 
 Na podstawie art. 10 urio prezes izby przekazuje informacje o stwierdzonych 
nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń 
dotacji celowych organom dokonującym podziału tych środków.  

W 2005 r. nieprawidłowości stwierdzono w 135 gminach, w tym: w 81 gminach, 
w których zaniżono dane dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 
1 519 650 zł oraz zawyżono te skutki na kwotę 1 567 441 zł, w 115 gminach zaniżono skutki 
udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz zaniechania poboru na łączną sumę 
5 445 680 zł oraz zawyżono na kwotę 3 324 906 zł, w 11 gminach zawyżono wysokość 
otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 365 871 zł i zaniżono o kwotę 
14 411 zł. Ponadto w 4 gminach zawyżono skutki ustawowych ulg i zwolnień wykazywanych 
we wnioskach o przyznanie części rekompensującej utracone dochody na łączną kwotę 
9 881 zł. Nieprawidłowości dotyczące rozliczenia dotacji stwierdzono w 4 gminach - dotacje 
zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1 007 431 zł. 

 
4. Działalność opiniodawcza 

 
 W oparciu o zapisy art. 19 urio w izbach działają składy orzekające złożone z trzech 
członków kolegium, do zadań których należy wydawanie opinii w sprawach określonych 
w art. 13 urio. Od uchwał składów orzekających przysługuje odwołanie do kolegium izby 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

W 2005 r. składy orzekające izb wydały 19 528 opinii (o 2 083 mniej niż w roku 
poprzednim), z tego 16 588 pozytywnych (84,9%), 2 844 pozytywnych z uwagami (14,6%), 
96 negatywnych (0,5%). Najwięcej opinii negatywnych dotyczyło wniosków komisji 
organów stanowiących w sprawie absolutorium (24), natomiast najwięcej opinii 
pozytywnych odnosiło się do możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz 
prognozy kształtowania się długu publicznego (4 246). 

W przypadku opinii o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki (2 988 opinie, w tym 55 
pozytywnych z uwagami i 8 negatywnych) najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami 
były m.in. zagrożenie przekroczenia 60% granicy zadłużenia, przekroczenie 15% wskaźnika 
spłaty zobowiązań w roku budżetowym, zaniechanie zaplanowania w budżecie wydatków na 
sfinansowanie zadania, na które planuje się zaciągnąć pożyczkę, zaplanowanie w kolejnych 
latach spłaty zobowiązań i wydatków na poziomie niezapewniającym finansowania zadań 
bieżących gminy itp.  

W opiniach o projektach budżetów jst (3 069 opinii, w tym 1 282 pozytywnych z uwagami 
i 19 negatywnych) składy orzekające wskazywały na: brak określenia kwoty nadwyżki i jej 
przeznaczenia oraz kwoty deficytu budżetowego, brak upoważnienia organu wykonawczego 
do zaciągania i spłaty zobowiązań, nie zaplanowanie wydatków na zadania obowiązkowe 
gminy, prowadzenie działalności kulturalnej w formie jednostek budżetowych itp.  
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W opiniach o informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005 r. 
(2 986 opinii, w tym 637 pozytywnych z uwagami i 11 negatywnych) oraz o sprawozdaniach 
z wykonania budżetu (2 986 opinii, w tym 633 pozytywnych z uwagami i 9 negatywnych) 
zwracano uwagę m.in. na: brak likwidacji na koniec okresu sprawozdawczego stanu 
środków pieniężnych środków specjalnych, mimo upływu ustawowego terminu likwidacji 
tej formy prawnej, zaciągnięcie kredytu przez zakład budżetowy będący jednostką 
organizacyjną gminy, nieprzekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy do dnia 31 maja 
kwot stanowiących co najmniej 75% planowanych odpisów na ZFŚS, wystąpienie bardzo 
dużych należności i zobowiązań wymagalnych, nieprawidłowe wykazanie zaangażowania 
w sprawozdaniu o wydatkach, niepełne przeznaczenie wpływów z opłat za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu na wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przekroczenie planowanego deficytu budżetu i pokrycie go 
środkami z subwencji oświatowej przekazanej na wydatki roku 2005, przekroczenie 
zaplanowanych wydatków w jednostkach i zakładach budżetowych czy też przekroczenie 
zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych. 

W opiniach o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prognozy kształtowania 
się długu publicznego (4 420 opinie, w tym 160 pozytywnych z uwagami i 14 negatywnych) 
nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: przekroczenia 60% wskaźnika zadłużenia 
i 15% wskaźnika obsługi długu, wskazania źródła sfinansowania deficytu nadwyżką 
budżetową bądź wolnymi środkami w wysokości niezgodnej z danymi wynikającymi 
z bilansu i sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, wykazanie zaniżonych kwot długu 
na koniec poszczególnych lat, nieujęcie w kwocie długu na koniec 2005 r. zobowiązań 
z tytułu planowanego wyemitowania papierów wartościowych. 

W opiniach o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jst w sprawie 
absolutorium (2 969 opinii, w tym 74 pozytywnych z uwagami i 24 negatywnych) 
podkreślano przede wszystkim formułowanie wniosków bez merytorycznej oceny 
wykonania budżetu bądź dokonanie tych czynności w sposób budzący wątpliwości. 

W 2005 r. wniesiono 16 odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające, z czego 
kolegia rozpatrzyły 12 odwołań (uwzględniły 4, oddaliły 8) a 4 nie zostały rozpatrzone do 
końca 2005 r. 

 
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 2005 r. sporządzone zostały dwa raporty o stanie gospodarki finansowej - jeden dla 
gminy w województwie kujawsko-pomorskim, drugi - dla gminy w województwie 
podkarpackim. Gminy te opracowały i przyjęły do realizacji programy naprawcze 
(znaczącym wsparciem było uzyskanie przez nie pożyczek z budżetu państwa). 
 W obu przypadkach przyczyną sporządzenia raportów było pogorszenie sytuacji 
finansowej i utrata płynności finansowej, a w szczególności: 
− nieprawidłowości w realizacji bieżących zadań (w tym w zakresie edukacji, utrzymania 

dróg gminnych, pomocy społecznej, kultury, ochrony przeciwpożarowej oraz 



 12 

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej),  
− pogorszenie stanu finansów na skutek realizacji własnych i przejętych do realizacji zadań 

inwestycyjnych, przekraczających możliwości finansowe gminy, niewłaściwej lub 
nieracjonalnej gospodarki finansowej w latach poprzednich, także zaciągania 
zobowiązań ponad możliwości ich sfinansowania oraz nieprawidłowości w prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości, zwłaszcza nieprawidłowe wykazywanie 
zobowiązań, w tym wobec ZUS. 

 Do sporządzonych raportów organy jst nie wniosły zastrzeżeń. Opracowane raporty 
opublikowane zostały w systemie teleinformatycznym rio a w jednym przypadku raport 
został wysłany również do MSWiA, MF oraz Wojewody. 

 
6. Działalność informacyjna i szkoleniowa 

 
 Na podstawie art. 1 ust. 4 urio, izby prowadzą działalność informacyjną i szkoleniową 
realizowaną poprzez organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów, wydawanie 
biuletynów i informatorów oraz w bezpośrednich kontaktach z pracownikami 
samorządowymi poprzez udzielanie instruktażu w zakresie praktycznego stosowania 
przepisów. W 2005 r. po raz pierwszy dane o działalności rio publikowane były w Roczniku 
Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej 2005. 
 W 2005 r. izby zorganizowały 311 szkoleń, w tym 261 samodzielnie i 50 we współpracy 
z innymi podmiotami. Uczestniczyło w nich łącznie 23 478 osób, w tym 19 902 
w szkoleniach organizowanych samodzielnie przez rio.  
 Szkolenia dotyczyły zmian w obowiązujących przepisach prawna, a w szczególności: 
sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, zasad rachunkowości oraz planów kont, ordynacji 
podatkowej czy też podatków i opłat lokalnych na 2006 rok. Ponadto, tematyka szkoleń 
obejmowała: podatek od towarów i usług „VAT” w jednostkach organizacyjnych, egzekucję 
należności podatkowych w działaniach gminy jako wierzyciela, zasady ewidencjonowania 
dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów dofinansowywanych ze 
środków funduszy strukturalnych, pomoc materialną dla uczniów, udzielanie dotacji 
organizacjom pozarządowym na realizację zadań pożytku publicznego, audyt wewnętrzny, 
zadania i obowiązki komisji rewizyjnej w procedurze udzielania absolutorium dla organu 
wykonawczego. Ponadto, w 2005 r. izby przeprowadziły szkolenia dotyczące podpisu 
elektronicznego w kontekście wdrażania informatycznego systemu zarządzania budżetami w 
jst BeSTi@. 
 Wykłady prowadzone były przez pracowników rio, przedstawicieli ministerstw, 
urzędów centralnych, izb skarbowych i innych instytucji związanych z gospodarką 
finansową jst oraz przez osoby będące twórcami nowego oprogramowania dla jst. 
 Z prowadzonych przez izby form działalności informacyjnej wymienić należy 
działalność wydawniczą, prezentacje materiałów, wyjaśnień i interpretacji na stronach 
internetowych izb, udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do izb przez przedstawicieli 
samorządu terytorialnego.  
 Publikacje obejmowały m.in. wydawane przez poszczególne izby biuletyny 
i informatory, w których zawarte były opracowania własne izb, materiały, analizy, 
wyjaśnienia i interpretacje MF, wydawnictwa książkowe. Publikacje pracowników izb 
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zamieszczane były na łamach miesięcznika „Finanse Komunalne”, dwutygodnika samorządu 
terytorialnego „Wspólnota” czy w pozycjach książkowych, m.in. w „Samorządowym 
Poradniku Budżetowym na 2005 r.” Wybrane rozstrzygnięcia nadzorcze rio prezentowane 
były w „Orzecznictwie w Sprawach Samorządowych”. Ponadto, KR RIO w 2005 r. wydała 
opracowanie dotyczące działalności inwestycyjnej jst w latach 1999 - 2004. 
 
Udzielanie informacji w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej 
 

 Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, rio zobligowane są do 
udostępniania danych podmiotom zewnętrznym, co w praktyce realizowane jest poprzez 
publikacje w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz w formie pisemnej 
na wniosek zainteresowanych osób i instytucji. 
 Rok 2005 charakteryzował się wysokim wzrostem zainteresowania internetowym 
serwisem informacyjnym rio - łączna liczba odwiedzin strony BIP wyniosła około 473 600 
(w 2004 r. - 75 700). Ponadto, na wniosek 77 osób fizycznych i 29 organów oraz jednostek 
organizacyjnych (szkoły wyższe, NBP, UOKiK, GUS, Państwowa Agencja Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi, Izba Rolnicza, ABW, prokuratura, Polskie Towarzystwo Socjologiczne) 
izby udostępniły przede wszystkim protokoły kontroli wraz z wystąpieniami pokontrolnymi 
oraz zbiorcze zestawienia danych opracowane na podstawie budżetów i sprawozdań 
budżetowych. 

 
7. Współpraca izb z organami państwa i innymi instytucjami 

 
 W ramach współpracy, poza zadaniami określonymi w ustawach, izby wykonywały 
i przekazywały opracowania i analizy dotyczące działalności jst różnym organom 
i instytucjom. Dla MF przygotowano dane dotyczące podatków i opłat lokalnych za okres 
2004 - 2005, dokonano analizy sytuacji finansowej jst w zakresie zobowiązań 
i przestrzegania relacji określonych w uofp oraz analizy stanu zadłużenia niektórych jst, 
przedstawiono wydatki jst na domy pomocy społecznej oraz przygotowano stanowiska izby 
w sprawach sytuacji finansowej niektórych jst. Na potrzeby NIK zebrano dane liczbowe 
w zakresie dotacji, dochodów oraz niektórych wydatków, w tym na projekty 
współfinansowane z funduszy UE otrzymanych z budżetu państwa oraz przygotowano 
analizę dochodów gmin z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto, przygotowano 
informacje dla NBP (sytuacja finansowa jst za 2004 r. i poszczególne kwartały 2005 r.), 
FOŚiGW, Izb Rolniczych, PARPA, UOKiK, GUS, posłów i senatorów oraz ministerstw: 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa. 

 
8. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

 
 Z dniem 1 lipca 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych18, której skutkiem było 
wygaśnięcie kadencji komisji orzekających działających przy rio i powstanie w ich miejsce 
regionalnych komisji orzekających.  

                                                 
18 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 
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 W 2005 r.19, do komisji orzekających i regionalnych komisji orzekających w sprawach 
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych działających przy rio wpłynęło 1 279 
wniosków o ukaranie, z czego 1 242 złożyli Rzecznicy Dyscypliny Finansów Publicznych, 
4 - Prezesi rio a 33 NIK. Najliczniejszą grupę stanowiły naruszenia dotyczące: zasad i trybu 
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych (385), przekroczenia zakresu 
upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych (241), wykazania 
w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej (187) oraz przekroczenia zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań 
obciążających budżet (148). 
 Komisje orzekające wydały 1 373 orzeczenia, w tym o uznaniu winy - 1 025. Ukarano 
412 osób, z tego karą upomnienia - 348, karą nagany - 61, karą pieniężną - 3 osoby. 613 
osób uznano winnymi i odstąpiono od wymierzenia kary, natomiast 348 osób uniewinniono 
od zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Komisje wydały 102 
rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania. 
 W 2005 r. komisje orzekające wydały 3 orzeczenia o ukaraniu obwinionych karą 
pieniężną na łączną kwotę 16 081 zł oraz orzekły koszty postępowania w wysokości 
195 296,70 zł. Koszty i kary wpłacane były na rachunek dochodów izby a następnie 
przekazywane zostały do budżetu państwa. Po wezwaniu do zapłaty uregulowane zostały 
należności z tytułu wymierzonych kar w kwocie 814,49 zł i koszty postępowania 
w wysokości 172 133,97 zł. Wobec 21 osób prowadzone było postępowanie egzekucyjne. 
 Od orzeczeń wydanych przez komisje orzekające i regionalne komisje orzekające 
wniesionych zostało 119 odwołań do Głównej Komisji Orzekającej (GKO) przy MF 
(38 złożone przez rzeczników dyscypliny finansów publicznych i 81 przez obwinionych). 
Do 31 grudnia 2005 r. GKO rozpatrzyła 47 odwołań, z tego 7 orzeczeń utrzymała w mocy, 
19 uchyliła i przekazała do ponownego rozpatrzenia, 9 obwinionych uniewinniła, wobec 
1 odstąpiła od wymierzenia kary, wobec 9 wymierzyła karę natomiast w przypadku 
3 obwinionych umorzyła postępowanie. Na skutek cofnięcia środka zaskarżenia przez 
Głównego Rzecznika Dyscypliny finansów publicznych 13 odwołań pozostawiono bez 
rozpoznania. Na dzień 31 grudnia 2005 r. do rozpoznania przez Główną Komisję Orzekającą 
pozostało 59 odwołań. 

 
9. Wykonanie budżetu przez regionalne izby obrachunkowe 

 
 Plan dochodów budżetowych rio na 2005 r., ustalony według ustawy budżetowej20, 
w kwocie 401 000 zł wykonany został w 89,8% (359 831 zł). Niższe, w porównaniu do 
2004 r., wykonanie dochodów o 1 226 405 zł było wynikiem likwidacji z dniem 1 kwietnia 
2005 r. środków specjalnych (w związku ze zmianą uofp), co spowodowało zmniejszenie 
wpłat rio do budżetu państwa z przychodów ze środka specjalnego. Największą pozycję 
zrealizowanych dochodów (45%) stanowiły wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania 
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
 Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki w wysokości 81 293 tys. zł zwiększone 
zostały w ciągu roku z rezerwy ogólnej budżetu państwa o 1 177 tys. zł z przeznaczeniem na 

                                                 
19 Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych omówione w rozdziale 8 dotyczy kończących 

funkcjonowanie komisji orzekających oraz regionalnych komisji orzekających powołanych ustawą o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dniem 1 lipca 2005 r., jednak nie później niż do dnia 30 września 2005 r. 

20 Dz. U. z 2004 r. Nr 278, poz. 2755. 
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sfinansowanie dodatkowych kosztów związanych z utworzeniem regionalnych komisji 
orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (650 tys. zł), na 
pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu 
Państwa (1,7 tys. zł) oraz dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na prace 
modernizacyjno-remontowe (525 tys. zł).  

Wydatki zrealizowane zostały w planowanej wysokości, ich dynamika w stosunku do 
2004 r. wyniosła w ujęciu nominalnym 102,6% (w ujęciu realnym 100,5%21). W ogólnej 
kwocie zrealizowanych w 2004 r. wydatków - 65,4% stanowiły wynagrodzenia (w 2004 r. - 
65,2%), pochodne od wynagrodzeń - 12,1% (podobnie jak w 2004 r.), podróże służbowe - 
4,5% (w 2004 r. - 4,8%). Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiły 1,7% 
ogółu wydatków (w 2004 r. - 2,1%) i przeznaczone były przede wszystkim na zakup sprzętu, 
licencji na programy komputerowe, samochodów oraz na roboty remontowo-modernizacyjne. 

W 2005 r. w związku z nowelizacją art. 1 urio oraz art. 18a uofp izby mogą gromadzić 
na rachunku dochodów własnych dochody uzyskiwane z wpływów z działalności 
informacyjnej i szkoleniowej w zakresie objętym nadzorem i kontrolą. Uzyskane przez izby 
dochody wyniosły 3 106 tys. zł a wydatki 2 841 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec 
roku wyniósł 265 tys. zł. 

 
10. Zatrudnienie, płace i kwalifikacje 

 
 Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. w rio zatrudnionych było 1 351 osób, 
o 3 więcej niż w roku 2004. Z ogólnej liczby pracowników 1 113 osób (82,4%) posiadało 
wykształcenie wyższe. Największą grupę pracowników (ponad 70%) stanowili pracownicy 
wydziałów: kontroli gospodarki finansowej oraz informacji, analiz i szkoleń. 
 W 2005 r. z pracy w izbach odeszło 88 pracowników (w 2004 r. - 90, w 2003 r. - 84, 
w 2002 r. - 116, w 2001 r. - 74, w 2000 r. - 134, w 1999 r. - 233, w 1993 r. - 66). Dotyczyło 
to w szczególności inspektorów wydziału kontroli oraz specjalistów wydziału informacji, 
analiz i szkoleń. Jest to zjawisko niepokojące z uwagi na fakt, iż przygotowanie 
pracowników do pełnienia funkcji kontrolnych, instruktażowych i analitycznych wymaga 
kilku lat i wpływa niekorzystnie na przygotowanie fachowej kadry. Najczęstszą przyczyną 
zwolnień pracowników były propozycje lepiej płatnej pracy otrzymane z innych instytucji 
państwowych i samorządowych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników izb 
w 2005 r. wynosiło 3 095 zł, w tym inspektorów i specjalistów - 2 675 zł, przy przeciętnym 
miesięcznym wynagrodzeniu krajowym wynoszącym 2 380 zł. 

 
11. Rozwój infrastruktury informatycznej 

 
 W 2005 r. prowadzono i finalizowano szereg projektów w zakresie struktury 
informatycznej (IT). Najważniejsze z nich to:  
1) projekt Phare 2002/000-580.01.09.05 „Zarządzanie finansami publicznymi”, komponent B, 
2) informatyczny system sprawozdawczości budżetowej jst BudżetST II, 
3) finalizacja wdrożenia poczty dla jst, 
4) projekt „wdrożenie e-podpisu w jst”. 

                                                 
21 Wskaźnik inflacji 2,1%. 
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Ponadto, na początku 2005 r. powołano Zespół ds. Rozwoju Technologii Informatycznych 
zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi sprawozdawczości budżetowej, infrastruktury IT, 
rozwoju własnych systemów technologii informatycznej, mediów elektronicznych, 
statystycznych metod analizy danych, pomocy technicznej dla administratorów i użytkowników. 

 
12. Działalność Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 

 
KR RIO powstała na mocy art. 25a urio wprowadzonego nowelizacją z sierpnia 

1997 r.22 Do jej zadań należy: reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów 
państwa, przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów wniosków dotyczących zmian 
w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową, przedkładanie 
właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa 
w części obejmującej izby, upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb, uzgadnianie 
planów i programów szkoleń pracowników izb, koordynowanie planów i programów 
kontroli, przedkładanie Sejmowi i Senatowi, corocznie w terminie do 30 czerwca, 
sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jst. 

W skład Krajowej Rady wchodzą prezesi rio oraz po jednym reprezentancie kolegium 
każdej z izb (łącznie 32 osoby). Swoje ustawowe zadania Krajowa Rada realizuje (w oparciu 
o regulamin zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów) na swoich posiedzeniach 
plenarnych, poprzez działalność przewidzianych w regulaminie komisji oraz poprzez 
działania przewodniczącego Rady i jego zastępców. Przewodniczący, wybierany spośród jej 
członków na dwuletnią kadencję, kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. 
W KR RIO działa pięć stałych Komisji: Legislacji i Orzecznictwa, Koordynacji Kontroli, 
Analiz Budżetowych, do Spraw Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych, Szkoleń, 
Informacji i Promocji. 

W 2005 r. odbyły się trzy posiedzenia plenarne KR RIO. Podczas pierwszego posiedzenia 
powołano Zespół ds. dyscypliny finansów publicznych. W trakcie drugiego posiedzenia KR RIO 
przyjęła Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu 
przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004 roku. Na trzecim posiedzeniu członkowie 
KR RIO spotkali się z przedstawicielami samorządowych kolegiów odwoławczych, na sesji 
poświęconej problemom interpretacyjnym. Omówiono także problemy prawne związane ze 
stosowaniem przez jst nowej ustawy dotyczącej restrukturyzacji ZOZ. 

Na wniosek Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
KR RIO przygotowała raport „Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego 
w latach 1999 - 2004 r.”. KR RIO, poprzez swoją Komisję Legislacji i Orzecznictwa, 
opiniowała w 2005 r. projekty aktów normatywnych: 1) rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności 
kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, 
wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży 
pozaetatowych członków kolegiów izb, 2) ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, 3) ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale 
zadań i kompetencji administracji terenowej, 4) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
działania komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

                                                 
22 Ustawa o zmianie ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, o samorządzie terytorialnym oraz o finansowaniu gmin 

(Dz. U. Nr 113, poz. 734 z późn. zm.). 
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oraz Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny finansów 
Publicznych, obsługi organizacyjno-prawnej i biurowej tych komisji, rzeczników dyscypliny 
finansów publicznych i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, warunków 
niszczenia i archiwizowania dokumentacji w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych oraz sprawozdań składanych przez komisje orzekające w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych i rzeczników dyscypliny finansów publicznych, 
5) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zgłoszenia osoby podlegającej wpisowi do 
rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie 
Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zasięgania informacji z tego rejestru, 
6) rozporządzenie Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, 7) rozporządzenie 
Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

KR RIO - od początku działalności - ściśle współpracuje z MF, w tym z Departamentem 
Finansów Samorządu Terytorialnego w zakresie sprawozdawczości budżetowej i bieżących 
spraw związanych ze stosowaniem uofp. Współpraca ta była szczególnie intensywna 
w latach 2004 i 2005, w związku z przystąpieniem w 2003 r. przez MF do realizacji Umowy 
Bliźniaczej (Twinning Project) PL/IB/02/FI/03 w ramach projektu PHARE Jednolity System 
Zarządzania Finansami Publicznymi. KR RIO wyznaczyła przedstawiciela do Komitetu 
Sterującego projektem oraz trzech przedstawicieli do Grupy Roboczej. Ogólnym celem 
projektu (Komponent B) było dostarczenie polskiej administracji publicznej, 
odpowiedzialnej za zarządzanie, nadzór i kontrolę nad środkami publicznymi, skutecznych 
i rzetelnych narzędzi do sterowania i monitoringu systemu finansów publicznych, 
wypracowanych wspólnie z ekspertami francuskimi. Prace związane z projektem, 
kontynuowane w 2005 r., zostały sfinalizowane w styczniu 2006 r. poprzez przekazanie 
gotowego programu zarządzania budżetami jst - BeSTi@ - Ministerstwu Finansów 
i regionalnym izbom obrachunkowym. 

Podobnie jak w poprzednich latach, KR RIO współpracowała z NIK, UOKiK, 
Ministerstwem Gospodarki i Pracy, BGK, GUS oraz MSWiA. 

W 2005 r. KR RIO, jako członek EURORAI, była reprezentowana na międzynarodowych 
spotkaniach audytorów europejskich regionalnych instytucji audytu zewnętrznego środków 
publicznych w Edynburgu, Karlsruhe i Zurychu. W okresie tym były prowadzone 
intensywne prace przygotowawcze międzynarodowej konferencji Audyt długu publicznego, 
jaką KR RIO wspólnie z EURORAI postanowiły zorganizować w maju 2006 r. we 
Wrocławiu. Ponadto, w roku ubiegłym prezesi regionalnych izb obrachunkowych w Polsce 
i trybunałów obrachunkowych Niemiec, dwukrotnie na roboczych spotkaniach, dzielili się 
doświadczeniami w zakresie audytu środków publicznych w Polsce i Niemczech. 

 
13. Funkcjonowanie prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb 

obrachunkowych 
 

 Szereg przepisów prawa, regulujących działalność jst budzi wątpliwości w zakresie ich 
praktycznego stosowania. Wielość oraz różnorodność zadań finansowanych przez jst 
powoduje, że rio w swej działalności kontrolnej i nadzorczej mają do czynienia z szeroką 
gamą problemów, jakie powstają podczas praktycznego stosowania obowiązującego prawa. 
Na wiele z nich, które są nadal aktualne, wskazywano w latach poprzednich, m.in. na 
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niespójność i wielorakość definicji kredytów krótko- i długoterminowych zawartych w kilku 
aktach prawnych23, problem zadłużenia związków komunalnych24, kompetencje organów jst 
w zakresie opracowywania projektu budżetu oraz uchwalania budżetu i jego zmian25. 

W tegorocznym Sprawozdaniu… za 2005 r. zamieszczone zostały wnioski w sprawach: 
1) stosowania przepisów ustawy o systemie oświaty określających gospodarkę finansową 

placówek oświatowych, w tym zasady udzielania z budżetu jst dotacji placówkom 
niepublicznym, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne oraz innym jst 
prowadzącym placówki publiczne a także finansowanie przez jednostki samorządu 
terytorialnego szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw 
kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) instytucji absolutorium (nieudzielanie absolutorium w przypadku zmiany osoby wójta 
w ciągu roku budżetowego), 

3) praktycznego stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, dotyczącego możliwości przystępowania samorządowych jednostek 
budżetowych do otwartych konkursów ofert na wykonanie zadania zleconego, 

4) ograniczenia zaciągania zobowiązań wynikających z ustawy o finansach publicznych, 
5) opodatkowania części budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 
 
 
Część II.  Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu 

terytorialnego w 2005 roku 
 
1. Uchwalanie budżetu i jego zmiany 

 
Na podstawie art. 121 uofp jst przedstawiają rio celem zaopiniowania projekt uchwały 

budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego najpóźniej 
do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. W przypadku projektów budżetów26 
na 2005 r. ponad połowa jst (52,8%) przedłożyła je w ustawowym terminie. 
 Składy orzekające wydały 2 981 opinii27, z tego 1 704 pozytywnych, 1 259 pozytywnych 
z uwagami i 18 negatywnych. W porównaniu do roku 2004 nastąpił znaczny wzrost udziału 
opinii pozytywnych, oraz spadek opinii pozytywnych z uwagami i negatywnych. 

Organ stanowiący jst zobowiązany jest do uchwalenia budżetu przed rozpoczęciem roku 
budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w jego trakcie (nie później niż 
do 31 marca). Do 31 grudnia 2004 r. budżety uchwaliła ponad połowa jst (53,0%), natomiast 
w pierwszych trzech miesiącach 2005 r. - 46,9% jst. W wyniku nieuchwalenia budżetu 
w ustawowym terminie, izby ustaliły 4 budżety dla: 1 gminy, 1 powiatu i 2 związków. 

                                                 
23 Sprawozdanie KR RIO z 2005 r., s. 118 - 119. 
24 Sprawozdanie KR RIO z 2004 r., s. 63 - 64. 
25 Sprawozdanie KR RIO z 2003 r., s. 58 - 59. 
26 Liczba projektów budżetów różni się od liczby nadzorowanych jst, z uwagi na nie ujęcie Związku Międzygminnego 

„Unia Gmin Śląskich”, który uchwalił budżet 2 września 2005 r., oraz Związku Gmin Dorzecza Iny, którego budżet 
uchwalony został 28 kwietnia 2005 r 

27 Liczba wydanych opinii różni się od liczby przedłożonych projektów budżetów z uwagi na fakt, że projekt wpłynął 
łącznie z budżetem. Sytuacja ta dotyczyła 1 gminy. Ponadto, Podhalański Związek Gmin (w likwidacji) złożył projekt 
planu finansowego, który nie został uchwalony z uwagi na brak organu. Gospodarka finansowa tego związku w 2005 r. 
prowadzona była w oparciu o projekt planu finansowego. 
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W ciągu roku budżetowego jst mogą dokonywać zmian budżetów i w budżetach. 
W 2005 r. o 7% wzrosła liczba uchwał i zarządzeń organów jst zmieniających budżet. 
Najwięcej zmian dokonano w zakresie planu dotacji celowych (wzrost o 23,0%). Do 
najważniejszych czynników powodujących zmiany planu należało ostrożne planowanie 
dotacji na zadania własne - wprowadzanie dotacji do budżetu dopiero po otrzymaniu decyzji 
od dysponenta. Ponadto, nastąpił wzrost uchwał dotyczących wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego. Sytuacja ta była wynikiem przedłużania się złożonych 
procedur wyłaniania wykonawców w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
rozpatrywania wniosków o przyznanie środków unijnych. 
 
2. Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 r. 
 

Rok 2005 był drugim rokiem obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego28 (udjst), która weszła w życie od 
1 stycznia 2004 r. W 2005 r. przepisy regulujące zasady finansowania działalności jst nie 
uległy znaczącym zmianom (ewentualne zmiany dotyczyły przepisów mających 
zastosowanie po raz pierwszy od 1 stycznia 2006 r.). W stosunku do 2004 r. pewnym 
zmianom uległy przepisy wykonawcze do udjst, które regulowały zasady podziału części 
równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej na 2006 r.29 W trakcie 2005 r. wprowadzono 
zmiany w regulacjach dotyczących podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst30. 
Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona została o rezerwę celową wydzieloną 
w budżecie państwa, obniżona została jednocześnie obowiązująca w 2004 r. rezerwa części 
oświatowej subwencji ogólnej z poziomu 1% do poziomu 0,6%31. Łącznie zmiany te 
wpłynęły na zwiększenie o 4% przysługującej jst części oświatowej subwencji ogólnej. 

Wprowadzone w 2005 r. zmiany w uofp nie naruszały stabilności finansowych 
warunków działania jst, (likwidacja funkcjonujących przy jednostkach budżetowych 
środków specjalnych i utworzenie częściowo zastępujących je rachunków dochodów 
własnych oraz zmiany w przepisach dotyczących funduszy celowych, pozwalających na 
przekazywanie dodatkowych środków dla finansowania np. wydatków Policji32). Kolejna 
zmiana polegała na uchyleniu z dniem 1 lipca 2005 r. działu V uofp33 w związku ze zmianą 
regulacji dotyczących zasad i zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych.  

W 2005 r. po raz pierwszy jst odczuły skutki działania procedur ostrożnościowych, które 
sformułowane zostały w art. 45 uofp. W przypadku, gdy relacja łącznej kwoty państwowego 
długu publicznego powiększonego o przewidywane wypłaty z tytułu udzielonych przez 
podmioty sektora publicznego poręczeń i gwarancji do produktu krajowego brutto 
                                                 
28 Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm. 
29 Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 września 2005 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1621), Rozporządzenie Ministra Finansów 

z 29 września 2005 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1622), Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 września 2005 r. (Dz. U. 
Nr 194, poz. 1623). 

30 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2004 (Dz. U. Nr 225, poz. 2231) zmienione Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jst w roku 2005 (Dz. U. Nr 286, poz. 2878). 

31 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2005 (Dz. U. Nr 242, poz. 2039). 

32 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 273, poz. 2703 z późn. zm.). 

33 Uchylenie dotyczy działu V ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. 
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przekracza 50%, nie osiągając 55%, uruchomione zostają bariery dla wielkości deficytu 
zarówno budżetu państwa, jak i budżetów jst. Ponieważ w 2004 r. relacja długu do PKB 
osiągnęła poziom 51,6%34 to relacja deficytu jst zaplanowanego na 2005 r. do planowanych 
na ten rok dochodów budżetowych nie mogła przekroczyć 29,3%. Udział jst w zwiększaniu 
wielkości długu publicznego był niewielki, jednak konsekwencje tego wzrostu poważnie 
ograniczały swobodę kształtowania budżetów jst. 

W 2005 r. jst zrealizowały dochody w wysokości 102 911 882 tys. zł (99,3% planu) 
i wydatki - 103 807 100 tys. zł (93,4% planu), zrealizowany deficyt wyniósł 895 218 tys. zł 
(planowany 7 475 027 tys. zł). Wysoki poziom planowanego deficytu w części związany był 
z uwzględnieniem w budżetach szerokiego zakresu zadań realizowanych przy udziale 
środków unijnych, które przekazywane są do budżetów jst po zrealizowaniu zadania, czyli 
nie zawsze w tym samym roku, w którym dokonano wydatków. Ich finansowanie 
następowało najczęściej w oparciu o zaciągnięte kredyty i pożyczki. Znacznie niższy poziom 
zrealizowanych w stosunku do zaplanowanych wydatków i niższy tym samym poziom 
zrealizowanego deficytu wskazywał na fakt, że część tych zadań została ujęta w budżetach 
ze zbyt małym realizmem. 

Realizacji wydatków budżetowych wyższych od dochodów towarzyszył wzrost 
zadłużenia jst. Łączna kwota wliczanych do długu publicznego zobowiązań jst wyniosła 
21 180 976 tys. zł i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 10,9%, co nie przełożyło się 
jednak na wzrost wskaźnika zadłużenia - zmniejszył się on z 20,9% w 2004 r. do 20,6% 
w 2005 r. 

Dochody budżetowe jst wzrosły w stosunku do 2004 r. o 12,5%, co zapewniało realny 
wzrost o 10,4%. W największym stopniu wzrosły dochody m. st. Warszawy (o 22,6% 
nominalnie i 20,5% realnie) a w najmniejszym województw samorządowych (wzrost o 1,4% 
nominalnie i spadek o 0,7% realnie). Dynamika dochodów budżetowych ogółem jst w 2005 r. 
związana była przede wszystkim ze wzrostem dotacji celowych (przeciętnie o 18,7% - od 
wzrostu o 47,4% w gminach - przejęcie przez gminy od maja 2004 r. obowiązku wypłacania 
świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób nieposiadających innego płatnika oraz 
przekazanie gminom obowiązku wypłacania świadczeń alimentacyjnych35 i rozszerzenie 
zakresu wypłacanych uczniom i studentom stypendiów o charakterze socjalnym - do spadku 
o 27,6% w województwach) oraz dochodów własnych (przeciętnie o 16,6% - od 29,4% 
w powiatach do 11,3% w województwach). Największą stabilność wykazywała przysługująca 
jst subwencja ogólna, jej wielkość w 2005 r. zwiększyła się od 5,9% w miastach na prawach 
powiatu do 1,6% w gminach. 

Wysoka dynamika dochodów jst utrzymująca się w 2004 r. i 2005 r. spowodowała 
znaczny wzrost poziomu dochodów przypadających na jednego mieszkańca (z 2 397 zł 
w 2004 r. do 2 697  zł w 2005 r.), jednak nadal narastały różnice w wielkości dochodów 
osiąganych przez jst poszczególnych województw. W 2005 r. granice między krańcowymi 
województwami poszerzyły się: od 87% średniej krajowej w jst województwa lubelskiego 
do 125% średniej krajowej w jst województwa mazowieckiego (w 2004 r. od 89% do 
121%). Zróżnicowanie dochodów własnych było jeszcze większe i mieściło się w granicach 

                                                 
34 Obwieszczenie Ministra Finansów z 24 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia kwot relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych (M. P. Nr 23, poz. 403).  
35 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 

Nr 86, poz. 732 z późn. zm.). 
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od 63% średniej dla jst kraju w województwie lubelskim do 158% w jst województwa 
mazowieckiego. Utrzymujące się od 1999 r. zróżnicowanie poziomu dochodów jst 
województw ma charakter trwały. Przez cały ten okres poza jednym wyjątkiem 
(województwo warmińsko-mazurskie), jst tych samych województw osiągają dochody 
wyższe od przeciętnych dla jst kraju. Nie zmienia się również grupa województw, których 
jst osiągają najniższe dochody.  

W 2005 r. kontynuowany był wzrost samodzielności ekonomicznej jst, wyrażający się 
wzrostem w dochodach ogółem udziału dochodów własnych z 43,5% w 2003 r. do 51,5% 
w 2004 r. i 53,3% w 2005 r. Najniższa dynamika charakteryzowała gminy - wzrost z 47,3% 
w 2003 r. do 48,7% w 2005 r., natomiast w miastach na prawach powiatu udział dochodów 
własnych zwiększył się z 52,7% do 61,5%, w powiatach z 11,3% do 29,2% 
a w województwach z 15,9% aż do 64,9%. Pogłębiającego się od 2004 r. zróżnicowania 
dochodów nie udało się ograniczyć wspierającymi rozwój działaniami jst, nie niweluje go 
również, wmontowany w nową udjst, mechanizm wyrównawczy.  

Wydatki zrealizowane przez jst w 2005 r. wzrosły w stosunku do 2004 r. o 13,6%, co 
przy 2,1% inflacji zapewniło ich realny wzrost o 11,5% wydatków. Uzyskany w latach 2004 
i 2005 przyrost dochodów został przeznaczony przez jst przede wszystkim na zwiększenie 
wydatków inwestycyjnych. W ciągu dwóch lat wydatki majątkowe jst wzrosły o 46,8% 
(w stosunku do 2004 r. o 21,5%), a bieżące o 24,8% (w stosunku do 2004 r. o 12,0%). 
W dwuletnim okresie najwyższą dynamikę wykazały wydatki majątkowe województw 
(o 65,3%) a najwolniej - gmin (o 33,7%). Wzrost dochodów, w niewielkim stopniu 
skonsumowany został przez wzrost wynagrodzeń (od 4,1% w powiatach do 4,4% 
w gminach, w zestawieniu do 2004 r.). Jedynie w województwach samorządowych przy 
29,3% wzrostu ogólnej kwoty wydatków budżetowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
zwiększyły się o 15,2%.  

Tempo wzrostu wydatków budżetowych jst poszczególnych województw Polski było 
dość wyrównane (od 9,1% w województwie lubelskim do 18,3% w mazowieckim). Większe 
zróżnicowanie wykazywały wydatki inwestycyjne - najniższa dynamika wystąpiła w jst 
województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego (wzrost w stosunku do 2004 r. 
odpowiednio o 0,5%, 1,9% i 2,8%), natomiast najwyższa w województwach: lubuskim 
(wzrost o 48,1%), kujawsko-pomorskim (38,8%) i opolskim (38,7%). Nie służyło to 
niwelacji dysproporcji istniejących w stanie zagospodarowania infrastrukturalnego 
i utrwalało niekorzystny obraz tzw. ściany wschodniej Polski. Podobnie kształtowało się 
zróżnicowanie poziomu wydatków inwestycyjnych poszczególnych województw 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, od 73% poziomu krajowego wynoszącego 465 zł 
w województwie lubelskim do 134% przeciętnego poziomu dla wszystkich jst kraju 
w województwie mazowieckim Wydatki inwestycyjne wyższe od poziomu przeciętnego 
zrealizowały również jst województw: lubuskiego (122%), śląskiego (105%) oraz 
małopolskiego i wielkopolskiego (101%). Wysoki poziom wydatków inwestycyjnych 
osiągnęły jst niektórych województw charakteryzujących się niskimi dochodami 
budżetowymi. Oznaczało to, że mimo niskich dochodów możliwe jest podejmowanie działań 
trwale poprawiających poziom zagospodarowania infrastrukturalnego i pośrednio sytuację 
ekonomiczną tych jst.  
 Samorządowe wydatki inwestycyjne w 46,3% realizowane były przez gminy, w 31,2% 
przez miasta na prawach powiatu (w tym 5,5% - m. st. Warszawa), w 9,1% przez powiaty 



 22 

i w 13,4% przez województwa samorządowe. Inwestycje, zachowując tendencję wzrostu, 
koncentrowały się w transporcie (35,8% inwestycji samorządowych), w gospodarce 
komunalnej i ochronie środowiska (17,1%), w oświacie i wychowaniu (11,8%) oraz 
w rolnictwie i łowiectwie (7,5%). Zadaniem absorbującym największą część środków jst 
(zarówno majątkowych jak i bieżących) było finansowanie oświaty oraz edukacyjnej opieki 
wychowawczej (łącznie 37,2% wydatków), pomocy społecznej (15,3%) i transportu 
(13,6%). 

W stosunku do 2004 r. zwiększył się zakres korzystania jst ze środków pochodzących 
z pomocy zagranicznej - w 2005 r. stanowiły one 2,2% dochodów budżetowych (0,9% 
w 2004 r.) i 3,0% wydatków (1,5% w 2004 r.). Środki zagraniczne uzyskiwane przez jst miały 
w głównej mierze charakter inwestycyjny (84,6% uzyskanych przez jst środków), w związku 
z tym ich udział w finansowaniu całości inwestycyjnych przedsięwzięć jst był wyższy od 
udziału w ogólnej kwocie wydatków i wynosił 14,2%. Ze środków unijnych i innych 
zagranicznych źródeł jst sfinansowały 14,2% wydatków inwestycyjnych, w tym: gminy - 
13,5%, miasta na prawach powiatu - 16,8%, powiaty - 16,9% i województwa - 15,0%.  

Zrealizowane w 2005 r. łącznie przez wszystkie jst dochody i wydatki budżetowe 
wykazywały różnicę w postaci deficytu w kwocie 895 218 tys. zł (0,9% w relacji do 
dochodów), jednak większość jst zamknęła rok nadwyżką (54,74%). Przeciętna wysokość 
nadwyżki w przeliczeniu na jedną jst wyniosła 1 462 tys. zł, a deficytu - 2 466 tys. zł. 
W 2004 r. na przeciętną jednostkę „nadwyżkową” przypadało 2 294 tys. zł nadwyżki, a na 
jednostkę „deficytową” 1 663 tys. zł deficytu.  

Wydatki, które nie znalazły pokrycia w dochodach, sfinansowane zostały przychodami, 
do których należały głównie zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane przez jst 
papiery wartościowe, spłaty udzielonych wcześniej pożyczek, przychody z prywatyzacji 
majątku, przyjęte depozyty oraz nadwyżka z lat ubiegłych i inne źródła (tzw. „wolne środki” 
- głównie niewykorzystane środki z zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek). Zmianie 
uległa jednak struktura przychodów - zmniejszył się udział kredytów i pożyczek oraz 
wyemitowanych przez jst papierów wartościowych, które stanowiły 57,1% przychodów 
ogółem (w 2004 r. - 67,6%), wzrosła natomiast rola nadwyżek z lat ubiegłych i pozostałych 
źródeł do poziomu 41,8% (31,3% w 2004 r.). Wyraźnie zwiększyła się również wielkość 
wygospodarowanych wcześniej nadwyżek, których udział wzrósł z około 10% do 18%. 

Zobowiązania jst wliczane do krajowego długu publicznego wzrosły w stosunku do 
2004 r. o 10,9% (z 19 104 730 tys. zł do 21 180 976 tys. zł) jednak w wyniku dynamicznego 
wzrostu dochodów relacja tych zobowiązań do dochodów budżetowych obniżyła się z 20,9% 
w 2004 r. do 20,6% w 2005 r. Najsilniej obciążone zobowiązaniami były miasta na prawach 
powiatu (26,4% w relacji do ich dochodów), a najmniejszy stopień obciążenia dochodów 
zobowiązaniami wykazywały województwa samorządowe (12,5%). W granicach zadłużenia 
nieprzekraczającego 20% w relacji do dochodów mieściło się 67,0% gmin, 37,5% miast na 
prawach powiatu, 75,5% powiatów i 62,5% województw. Wysoki stopień zadłużenia 
(przekraczający 50% w relacji do dochodów) wystąpił w 21 gminach, 1 mieście na prawach 
powiatu i w 1 powiecie, natomiast 9 gmin przekroczyło dopuszczalny 60% poziom 
wskaźnika zadłużenia. 

Zagrożeniem dla finansów jst byłoby uwzględnienie zobowiązań utworzonych lub 
nadzorowanych przez nie jednostek posiadających osobowość prawną (SP ZOZ, instytucje 
kultury, fundusze celowe) - podniosłoby to wskaźnik zadłużenia jst z 20,6% do 26,4%. 
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Konieczność taka realnie występuje w przypadku likwidacji lub przekształcenia tych 
jednostek. Zobowiązania utworzonych lub nadzorowanych przez jst jednostek posiadających 
osobowość prawną najsilniej obciążyłyby budżety powiatów i województw. W powiatach 
wskaźnik zadłużenia uległby podwyższeniu z 13,2% do 30,5% a w województwach - 
z 12,5% do 52,4%. Szczególne zagrożenia wynikają z faktu, że 70,3% tych zobowiązań ma 
charakter wymagalny. W ich ogólnej kwocie równej 5 948 013 tys. zł 96,6% stanowią 
zobowiązania SP ZOZ. 

 
3. Wykonanie budżetów przez gminy 
  

W 2005 r. gminy gromadziły dochody ze źródeł i na zasadach określonych w udjst. 
Zmiany w przepisach dotyczyły m.in. możliwości przyznania i wypłaty przez wójta, 
(burmistrza, prezydenta miasta) zaliczek alimentacyjnych ze środków przyznanych 
z budżetu państwa na zadania zlecone. Ponadto, od 2005 r. do budżetów gmin trafiały opłaty 
przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku. 
 W wyniku zmiany ustawy o systemie oświaty gminy mają możliwość dożywiania dzieci 
byłych pracowników PGR w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych w ramach rządowego programu wykorzystania środków finansowych 
pochodzących z funduszy strukturalnych na rozwój kształcenia ustawicznego. W celu 
zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji a także wspierania nauki uczniów zdolnych, ze 
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub w budżecie właściwej jst 
udzielana była uczniom pomoc materialna36. Minister Edukacji Narodowej i Sportu ustalił 
wysokość i terminy przekazywania gminom dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym37. Zmiana ustawy o prowadzeniu działalności 
kulturalnej38 umożliwiła gminom planowanie w swoich budżetach wydatków, w tym 
inwestycyjnych, na rzecz szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra 
właściwego do spraw kultury, aczkolwiek wymaga to doprecyzowania uregulowań 
prawnych w tym zakresie i jasnego określenia zasad i trybu przekazywania środków tego 
typu jednostkom. 

W roku 2005 gminy zrealizowały dochody w wysokości 45 813 191 tys. zł i były one 
wyższe od uzyskanych w 2004 r. o 13,7% (realnie o 11,6%). Tempo wzrostu dochodów 
poszczególnych typów gmin było dosyć wyrównane, od 10,6% w gminach miejskich do 
12,0% w gminach miejsko-wiejskich.  
 Wzrost dochodów własnych o 14,7% był wynikiem zwiększenia się wpływów z dwóch 
źródeł: udziału w podatkach (wzrost o 14,5%) oraz dotacji (wzrost aż o 47,4%), jednak ich 
udział w ogólnej kwocie dochodów wciąż kształtował się poniżej 50%. W stosunku do 
2004 r. zwiększył się o 0,5 punktu procentowego do poziomu 48,7%. W 2005 r. nadal 
występowały widoczne różnice w strukturze dochodów gmin miejskich i wiejskich. Udział 
dochodów własnych w strukturze dochodów gmin miejskich był najwyższy i sięgał 61,7%, 
podczas gdy w gminach wiejskich nie przekraczał on 41%. Podstawowymi źródłami 

                                                 
36 Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781). 
37 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania 

dotacji gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz ustalania wysokości tej 
dotacji (Dz. U. Nr 36, poz. 319). 

38 Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie 
ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 131, poz. 1091). 
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dochodów własnych były wpływy z podatków i opłat (43,4%), udziały w podatku 
dochodowym (30,1%), pozostałe dochody (19,3%) i dochody z majątku (7,3%).  

Udział dotacji celowych w strukturze dochodów wykazywał małe zróżnicowanie 
w poszczególnych typach gmin. Największy udział wykazały gminy miejsko-wiejskie - 
16,7%, a najniższy gminy miejskie - 15,2%. W dotacjach celowych największy udział miały 
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (72,6%) i dotacje 
z budżetu na zadania własne (19,3%). Pozostałe dotacje to 8,1% udziału w dotacjach 
ogółem. 
 Subwencja ogólna została zrealizowana przez jst w 100% i była drugim po dochodach 
własnych źródłem dochodów jst - jej udział w strukturze dochodów ogółem sięgał 35,1% 
(w tym subwencja oświatowa - 26,5%). W odniesieniu do poszczególnych typów gmin jej 
wysokość wahała się od 23,7% w gminach miejskich do 43,6% w gminach wiejskich, które 
w największym stopniu musiały korzystać z tego źródła dochodów. 
 W 2005 r. dochody budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły o 13,6% 
i wyniosły 1 808 zł. Największy wpływ na tak wysoki wzrost miały dochody własne, 
a w szczególności pozostałe dochody (wpływ środków z UE). Zmniejszyło się 
zróżnicowanie dochodów wewnątrz poszczególnych typów gmin. Najbogatsza gmina miejska 
uzyskała w przeliczeniu na jednego mieszkańca 417% poziomu dochodów (w 2004 r. - 
430%), gmina wiejska 670% (w 2004 r. - 770%), natomiast w gminach miejsko-wiejskich 
wskaźnik ten wzrósł 2,5-krotnie i wyniósł 824%. W 2005 r. poziom dochodów gmin 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca mieścił się w granicach od 1 267 zł do 10 450 zł39. 
 Podejmując uchwały w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych rady gmin 
w 2005 r. spowodowały, że do budżetów nie wpłynęła kwota 1 505 345 tys. zł, tj. 6,8% 
dochodów własnych gmin. W największym stopniu dotyczyło to gmin wiejskich, które 
zrezygnowały z 11,6% dochodów (gminy miejskie 7,9%, gminy miejsko-wiejskie 11,3%). 
Gminy województw lubelskiego i warmińsko-mazurskiego prowadziły najkorzystniejszą dla 
mieszkańców politykę podatkową minimalizując obciążenia, co oczywiście odbiło się 
negatywnie na wysokości uzyskanych dochodów.  
 Wydatki gmin wzrosły w porównaniu do 2004 r. o 12% (realnie o 9,9%) i osiągnęły 
poziom 45 837 492 tys. zł. Wydatki bieżące i majątkowe zwiększyły się w podobnym stopniu 
(odpowiednio o 12% i 11,8%) i zachowały strukturę 4:1. Niemal połowa wydatków bieżących 
przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (wzrost o 4,4% w stosunku do 
2004 r.), po raz pierwszy od czterech lat wzrosły wydatki na obsługę długu (o 6,4%)40.  
 W 2005 r. w dalszym ciągu utrzymywał się wzrost (chociaż nastąpiło spowolnienie jego 
tempa) wydatków inwestycyjnych w stosunku do poprzedniego roku z 19,7% do 11,2%. 
W poszczególnych typach gmin ich dynamika była bardzo zróżnicowana: w gminach 
miejskich odnotowano wzrost o 34,5%, w gminach miejsko-wiejskich o 14,3%, a w gminach 
wiejskich jedynie o 0,6%. Zróżnicowanie udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem w poszczególnych gminach było bardzo duże, od braku jakichkolwiek inwestycji do 
przeznaczenia 63,7% wydatków na cele inwestycyjne. 
 Około 13,5% wydatków inwestycyjnych gminy realizowały przy pomocy środków 
zagranicznych, w tym otrzymanych z UE. Były to głównie inwestycje związane z gospodarką 

                                                 
39 Dane bez gminy Kleszczów, dla której dochody ogółem na jednego mieszkańca wyniosły 35 503 zł, a dochody własne na 

jednego mieszkańca 33 982 zł, subwencja na jednego mieszkańca 1 340 zł, dotacje celowe na jednego mieszkańca 181 zł. 
40 Wzrost wydatków na obsługę długu spowodowany był m.in. spłatą odsetek przy zaciąganiu kredytów na prefinansowanie. 
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komunalną i ochroną środowiska (38,3%), inwestycje drogowe (25,3%) oraz inwestycje 
związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi (23,6%).  
 Najwięcej wydatków (bieżących i majątkowych) gminy przeznaczały na finansowanie 
zadań związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (łącznie 
41,5%). Kolejne pozycje w strukturze wydatków stanowiły: pomoc społeczna i pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej (łącznie 17,1%), administracja publiczna (10,9%), 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,3%), transport i łączność (7,2%).  
 Pomimo, że nadwyżkę budżetową wypracowały 1 362 gminy (56%), rok 2005 
zakończył się niewielkim deficytem w wysokości 24 301 tys. zł tj. 0,05% wykonanych 
dochodów. W poszczególnych typach gmin relacja ta była zróżnicowana: 1,7% w gminach 
miejskich, 0,3% w gminach miejsko-wiejskich; w gminach wiejskich rok budżetowy 
zamknął się nadwyżką w wysokości 197 695 tys. zł (1% wykonanych dochodów).  
 Wciąż głównym źródłem przychodów gmin są kredyty i pożyczki - 53,2% (w 2004 r. - 
59,7%). Udział nadwyżki i wolnych środków wyniósł odpowiednio: 19,8% i 22,2% (w 2004 r. 
odpowiednio 17,4% i 19,5%) a obligacji i papierów wartościowych zaledwie 4,6% (3,1% 
w 2004 r.). W rozchodach największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek (75%) oraz 
lokaty w bankach (20,4%). Wykup obligacji i papierów wartościowych, udzielone pożyczki 
oraz inne rozchody stanowiły łącznie 4,6% rozchodów ogółem. 
 Zadłużenie gmin na koniec 2005 r. wyniosło ogółem 8 067 277 tys. zł (wzrost o 6,8% 
w stosunku do 2004 r., w tym zobowiązania wymagalne stanowiły 189 690 tys. zł (spadek 
o 18,5%). W 2005 r. po raz pierwszy nastąpił spadek wskaźnika zadłużenia gmin w relacji 
do dochodów (do 17,6%). Najbardziej zadłużone były gminy miejskie - o 0,4% więcej niż 
w 2004 r., najmniej gminy wiejskie, w przypadku których, podobnie jak i gmin miejsko-
wiejskich, wskaźnik ten zmniejszył się, odpowiednio o 1,9 i 1,2 punktu procentowego. 
Wskaźnik zadłużenia 905 gmin (37,5% liczby gmin) nie przekroczył 10%, w 21 gminach 
(0,9% liczby gmin) wskaźnik ten ukształtował się w granicach 50%-60%, natomiast 
w 9 gminach stopień zadłużenia przekroczył 60% (z tego: w czterech jednostkach 
zobowiązania obejmowały pożyczki zaciągnięte w związku z umowami na sfinansowanie 
inwestycji środkami z funduszu strukturalnego, jedna gmina przekroczyła ustawowy limit 
zadłużenia w związku z brakiem refundacji poniesionych kosztów w 2005 r. i przesunięć 
rozliczeń finansowych na rok następny, w pozostałych gminach przyczyny wysokiego 
stopnia zadłużenia były przejawem trudnej sytuacji finansowej). 
 
5. Wykonanie budżetu przez m. st. Warszawa 
 
 Miasto stołeczne Warszawa posiada odrębne uregulowania ustrojowe41 ze względu na 
swoją specyfikę: oprócz zadań wynikających z przepisów o samorządzie gminnym42 
i powiatowym43 miasto wykonuje zadania wynikające z jego stołecznego charakteru 
(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 

                                                 
41 Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) weszła 

w życie 27 października 2002 r. 
42 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 
43 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). 
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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 prowadzą one gospodarkę finansową44. 

Budżet m. st. Warszawy stanowił: 7,1% dochodów wszystkich jednostek samorządowych 
w kraju, 7,2% wydatków, 13,1% zadłużenia. W łącznej kwocie dochodów wszystkich miast 
na prawach powiatu dochody m. st. Warszawy stanowiły 20,2%, wydatki 20,5%, zadłużenie 
26,6%. 

W 2005 r. miasto osiągnęło dochody w wysokości 7 335 601 tys. zł (wzrost o 22,6%), 
przy czym najbardziej wzrosły dochody własne (27,2%) zwiększając tym samym udział 
w dochodach ogółem do 84,2%. Subwencje zwiększyły się o 5,3% natomiast dynamika 
dotacji celowych spadła o 1,8%. W porównaniu z 2004 r. miasto uzyskało wyższe dochody 
ze wszystkich podstawowych źródeł: z podatków i opłat (102,8% wykonania 2004 r.), 
z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (111,5%), z tytułu udziałów 
w podatku dochodowym od osób prawnych (112,9%). Najwyższą dynamiką charakteryzowały 
się dochody z majątku - były blisko 3-krotnie wyższe niż w 2004 r. (285,7%), jednak wciąż 
stanowiły tylko 10,4% ogółu dochodów własnych. 
 Wydatki budżetowe m. st. Warszawy zrealizowane zostały w 90,5% (7 474 965 tys. zł) 
i były wyższe od wydatków w 2004 r. o 19,5%. Wydatki bieżące stanowiły 86,2% ogółu 
wydatków (w 2004 r. - 84,2%) a majątkowe były niższe w stosunku do 2004 r. o 2% 
i wyniosły 13,8% (przy średniej dla innych miast na prawach powiatu równej 16,8%). Na 
inwestycje wydano 977 529 tys. zł, tj. o 9 944 tys. zł więcej niż w 2004 r. Wydatki 
inwestycyjne wykonane zostały na poziomie 69,7% w stosunku do zakładanego planu. 

W wydatkach ogółem w 2005 r. największą część stanowiły wydatki przeznaczone na 
zadania związane z transportem i łącznością (26,2%), oświatą i wychowaniem (22,2%) 
i gospodarką mieszkaniową (13,2%). 

Deficyt budżetu miasta wyniósł 139 364 tys. zł i stanowił 1,9% w relacji do 
wykonanych dochodów (w 2004 r. odpowiednio 273 699 tys. zł i 4,6%). Zadłużenie miasta 
na koniec 2005 r. wyniosło 2 771 555 tys. zł i stanowiło 37,8% wykonanych dochodów. 
W porównaniu do 2004 r. wskaźnik zadłużenia wzrósł o 1,1 punktu procentowego. 
Większość zobowiązań, jakie posiadało miasto na koniec 2005 r. stanowiły pożyczki 
i kredyty - 99,2% wszystkich zobowiązań. Zobowiązania z tytułu emisji papierów 
wartościowych stanowiły 0,8%.  
 
5. Wykonanie budżetów przez miasta na prawach powiatu 
  

Miasta na prawach powiatu są gminami o szczególnym statusie prawnym, bowiem 
oprócz zadań i kompetencji ustawowo przyznanych gminom wykonują równolegle zadania 
i kompetencje właściwe powiatom. Począwszy od 2005 r. z budżetów powiatów grodzkich 
wypłacane były zaliczki alimentacyjne oraz udzielana była pomoc materialna uczniom 
o trudnej sytuacji materialnej i uczniom zdolnym. Ponadto, zmiana ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej stworzyła możliwości dofinansowania szkół 
i placówek artystycznych prowadzonych przez właściwego ministra kultury. 

                                                 
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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 W 2005 r. dochody miast na prawach powiatu wyniosły 28 934 199 tys. zł i zostały 
zrealizowane w kwocie wyższej od planowanych. Wskaźnik wykonania dochodów w relacji 
do planu wyniósł 100,6% (w 2004 r. - 100,7%). Najwyższy stopień realizacji zaplanowanych 
dochodów wystąpił w przypadku dochodów własnych (101,7%). Subwencja ogólna 
zrealizowana została w 100%, natomiast dotacje celowe stanowiły jedynie 96,7% dochodów 
zaplanowanych z tego tytułu.  
 Odnotowany w roku 2005 wskaźnik dynamiki dochodów własnych ukształtował się na 
poziomie 114,5% i był wyraźnie niższy niż w roku poprzednim (130,9%). Wynikało to 
z faktu, iż w roku 2004 dochody własne zwiększyły się radykalnie czego przyczyną była 
rekordowa dynamika dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym (163,7%), 
wynikająca z unormowań udjst (zwiększenie od 1 stycznia 2004 r. udziałów jst, w tym miast 
na prawach powiatu, w podatkowych dochodach budżetu państwa). W 2005 r. udział 
dochodów własnych w dochodach ogółem wzrósł z 60,6% do 61,5%.  

W większym stopniu wzrosły dochody uzyskiwane z dotacji celowych - wzrost o 15,7%. 
Najwyższy, od początku funkcjonowania powiatów grodzkich, przyrost dotacji celowych był 
spowodowany znaczącym przyrostem tych dotacji na zadania z zakresu administracji 
rządowej oraz dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień, których powiaty 
realizują coraz więcej. Udział dotacji celowych w dochodach ogółem zwiększył się 
w niewielkim stopniu - o 0,4 punktu procentowego - do poziomu 12,4%. Dochody 
z subwencji wzrosły o 5,9% lecz ich udział zmniejszył się z 27,7% do 26,1%. 
 W 2005 r. średnie dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 2 602 zł. 
Skala wzrostu nie była równomierna i pogłębiła istniejące zróżnicowanie poszczególnych 
miast. Różnica skrajnych wartości dochodów ogółem per capita była prawie 2,5-krotna (od 
1 789 zł w Świętochłowicach do 4 143 zł w Sopocie). 
 W 2005 r. wydatki budżetów miast na prawach powiatu wyniosły 29 016 267 tys. zł 
(wzrost o 12,1% w stosunku do roku 2004) i wykonane zostały w 95,2%. Znacznie bardziej 
wzrosły wydatki inwestycyjne - o 29,2%. Był to już drugi rok tak gwałtownego 
przyspieszenia procesów inwestycyjnych spowodowanego m.in. zwiększeniem skali 
realizacji inwestycji ze środków unijnych. Wydatki bieżące wzrosły w mniejszym stopniu - 
o 9,0% - w stosunku do roku poprzedniego (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 4,2% 
a wydatki na obsługę długu - 11,7% - wciąż stanowiąc niewielki udział w strukturze 
wydatków - 1,3%). Wzrostowi dochodów budżetowych miast na prawach powiatu w 2005 r. 
towarzyszyła również korzystna zmiana w strukturze wydatków. Wzrósł udział wydatków 
majątkowych, z 14,4% w 2004 r. do 16,8% w 2005 r. przy jednoczesnym spadku udziału 
dochodów bieżących o 2,4 punktu procentowego. Powiaty grodzkie charakteryzowały się 
wysokim zróżnicowaniem poziomu wydatków inwestycyjnych. W poszczególnych miastach 
udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem mieścił się w przedziale od 3,9% do 
32,7%. 
 Wydatki miast na prawach powiatu w 37,6% przeznaczone były na realizację zadań 
oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą, w 15,8% na wydatki 
z zakresu pomocy społecznej a wydatki na zadania w zakresie transportu stanowiły 14,9% 
wydatków budżetowych. Wydatki inwestycyjne miast na prawach powiatu koncentrowały 
się w dziale Transport i łączność - 41,1% wydatków inwestycyjnych ogółem, Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska - 18,0% oraz Gospodarka mieszkaniowa - 10,3% 
wydatków inwestycyjnych ogółem. 
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 Wydatki budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca uzyskały średni poziom 
2 609 zł, tj. o 289 zł więcej niż w roku 2004. Skalę zróżnicowania między poszczególnymi 
miastami podkreślają skrajne wartości wydatków ogółem per capita (od 1 771 zł do 
4 199 zł) oraz dziewiętnastokrotna różnica poziomu wydatków inwestycyjnych liczonych na 
jednego mieszkańca (od 66 zł do 1 261 zł - przy przeciętnej 410 zł). 
 W 2005 r. miasta na prawach powiatu zrealizowały wydatki wyższe od dochodów 
i łącznie per saldo osiągnęły deficyt w wysokości 82 067 tys. zł, jednak kwota ta była 
znacznie niższa od uzyskanego deficytu w roku poprzednim. O polaryzacji sytuacji 
finansowej powiatów grodzkich świadczy również rozpiętość uzyskanych wyników 
budżetowych, od nadwyżki stanowiącej 14,6% dochodów w Sopocie do deficytu 
stanowiącego 12,8% uzyskanych dochodów w Zamościu. 
 Łączna kwota zobowiązań powiatów grodzkich zwiększyła się w 2005 r. o 4,5% 
i wyniosła 7 643 931 tys. zł, pomimo to wskaźnik zadłużenia obniżył się o 2% i osiągnął 
poziom 26,4%. Relacja zobowiązań do wykonanych dochodów mieściła się w przedziale od 
0,4% w Gliwicach do 52,0% w Krakowie. W ostatnich latach zmniejszyła się liczba miast 
o wysokich wskaźnikach zadłużenia. W grupie powiatów grodzkich poziom zadłużenia 
powyżej 50% osiągnęła tylko 1 jednostka, natomiast przedział 40% do 50% - 2 miasta. 
Dominującą grupę stanowiły miasta, których dług nie przekraczał 30% zrealizowanych 
dochodów. W strukturze zobowiązań dominowały kredyty i pożyczki, które w roku 2005 
stanowiły 74,0% ogólnej kwoty zobowiązań. Z roku na rok maleje udział zobowiązań 
wymagalnych, które w 2005 r. stanowiły 0,8% ogółu zobowiązań. 
 
6. Wykonanie budżetów przez powiaty 
 

W 2005 r. nie nastąpiły zmiany przepisów prawnych, które wpłynęłyby znacząco na 
funkcjonowanie powiatów. 
 W 2005 r. powiaty zrealizowały dochody w wysokości 13 762 684 tys. zł co przełożyło 
się na ich nominalny wzrost w porównaniu do roku 2004 o 10,4% (realnie o 8,3%). Dochody 
własne powiatów w porównaniu do roku 2004 wzrosły o 29,4%, na co znaczący wpływ 
miała dynamika dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 
(wzrost o 40,1%). Wzrost dochodów własnych wynikał również ze zmian finansowania 
powiatów oraz zadań przez nie wykonywanych, czego wynikiem był ich zwiększony udział 
w strukturze dochodów ogółem (o 4,3% do poziomu 29,2%), a zmniejszony z tytułu dotacji 
celowych (spadek o 2,2% do poziomu 22,1%). Zmniejszył się także udział subwencji 
ogólnej w strukturze dochodów z 50,8% w 2004 r. do 48,7% w 2005 r. 
 Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 543 zł i mieściły się 
w przedziale od 467 zł w powiatach województwa małopolskiego do 659 zł w powiatach 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
 W 2005 r. wydatki powiatów wyniosły 13 890 877 tys. zł, co stanowiło 95,8% planu, 
i były wyższe od zrealizowanych w 2004 r. o 11,6% (realnie o 9,5%). W największym stopniu 
wzrosły wydatki majątkowe (o 28%), dotacje (31,1%) i wydatki związane z obsługą długu 
(23,7%). Przeważający udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki bieżące (88,3%, 
w tym: wynagrodzenia i pochodne 53,5%, pozostałe wydatki 28%, dotacje 6%), choć ich 
udział w wydatkach ogółem zmalał o 1,5%, na korzyść wydatków majątkowych. Wydatki 
inwestycyjne wyniosły 1 609 189 tys. zł i wzrosły o 28% w stosunku do roku ubiegłego. 
Około 17% wydatków inwestycyjnych zostało sfinansowanych ze środków unijnych. 
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 Najwyższe wydatki powiaty poniosły na realizację zadań z zakresu: oświaty 
i wychowania (35,0% wydatków ogółem), pomocy społecznej (16,4%), administracji 
publicznej (11,8%), transportu i łączności (11,4%) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 
(8,3%). Wśród zadań inwestycyjnych najwięcej środków wydatkowano na: transport 
i łączność (47,2% ogółu wydatków inwestycyjnych), oświatę i wychowanie (15,1%), 
ochronę zdrowia (14,6%) oraz pomoc społeczną (6,7%). 
 Na koniec 2005 r. wydatki zrealizowane przez powiaty były większe od dochodów, 
w związku z czym rok zakończył się deficytem w wysokości 128 192 tys. zł. W stosunku do 
2004 r. wzrosła liczba jednostek (o 22), w których odnotowano deficyt. Stanowiły one 
52,9% ogółu powiatów generując deficyt w wysokości 331 551 tys. zł. W 148 powiatach 
wystąpiła nadwyżka w łącznej wysokości 203 359 tys. zł. Deficyt pokryty był przede 
wszystkim przychodami z kredytów i pożyczek, które stanowiły 58,7% ogólnej kwoty 
przychodów, jednak w stosunku do 2004 r. nastąpił wyraźny ich spadek (o 15,4%). W roku 
2005 zanotowano znaczny wzrost przychodów z tzw. wolnych środków o 182 718 tys. zł 
oraz nadwyżki z lat ubiegłych o 91 328 tys. zł, które stanowiły, odpowiednio 22,9% i 9,8% 
ogółu przychodów. Rozchody wzrosły o 25,4%, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek 
o 118 114 tys. zł (o 37,0%).  
 Zadłużenie powiatów, w porównaniu do 2004 r., wzrosło o 22,7% i osiągnęło kwotę 
1 815 593 tys. zł, co przełożyło się na zwiększenie wskaźnika relacji zobowiązań do 
dochodów z 11,9% w roku 2004 do 13,2% w 2005 r. W 9 powiatach relacja ta przekroczyła 
40%. W 2005 r. powiaty udzieliły poręczeń i gwarancji na kwotę 239 315 tys. zł (wzrost 
o 286,8% w porównaniu do 2004 r.). Z ogólnej kwoty udzielonych poręczeń 82,9% 
(198 395 tys. zł) dotyczy poręczeń i gwarancji udzielonych jst lub ich związkom, ich 
jednostkom organizacyjnym, funduszom celowym, instytucjom kultury, a przede wszystkim 
nadzorowanym przez powiaty SP ZOZ. Sygnalizuje to pogarszający się stan finansów tych 
jednostek i wzrastające ich zadłużenie, co w przypadku ich likwidacji przyczyni się do 
nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej powiatów, które są ich organami 
założycielskimi. 
 
7. Wykonanie budżetów przez województwa 
 

 W związku z nowelizacją przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego45 z dniem 1 czerwca 2005 r. ubruttowiono 
dotacje przekazywane przewoźnikom świadczącym usługi transportowe i stosującym ulgi 
według stawek określonych przepisami prawa. Na podstawie udjst, zwiększeniu uległa 
kwota części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej województwom samorządowym, 
w związku z: realizacją nowego zadania w zakresie kształcenia specjalnego, uzyskiwaniem 
kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz kontynuowaniem kształcenia 
w funkcjonujących od dnia 1 września 2004 r. uzupełniających liceach ogólnokształcących 
dla młodzieży. 
 W 2005 r. województwa zrealizowały dochody w wysokości 7 066 206 tys. zł (93,6% 
planu) i były one wyższe w porównaniu do 2004 r. jedynie o 1,4% (realnie zmalały o 0,7%). 
W największym stopniu wzrosły dochody własne - o 11,3%, natomiast dotacje celowe 
zmniejszyły się o 27,6%. Przyczyną niskiego wykonania dochodów z tytułu dotacji 
celowych było nieprzekazanie z budżetu państwa dotacji celowych na zadania własne 

                                                 
45 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756); dotacja przekazywana przewoźnikom uwzględnia VAT. 
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województw i umieszczenie ich części w wykazie wydatków niewygasających budżetu 
państwa z upływem 2005 r.46 
 Głównym źródłem dochodów województw samorządowych były dochody własne, które 
stanowiły w strukturze dochodów ogółem 64,9% i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego 
o 5,8% (w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych stanowiące 
85,9% dochodów własnych). 

Udział subwencji ogólnej zwiększył się w porównaniu do roku poprzedniego o 4,7%, co 
spowodowało wzrost udziału subwencji w dochodach ogółem z 18,5% do 19,1%. 
W poszczególnych województwach subwencja ogólna stanowiła od 4,9% (mazowieckie) do 
39,5% (zachodniopomorskie) dochodów ogółem. Ze względu na charakter zadań 
realizowanych przez województwa w dochodach wyjątkowo małą rolę odgrywa część 
oświatowa subwencji ogólnej (6,6% w 2004 r. i 8% w 2005 r. przy przeciętnej dla jst równej 
25,4%). Części wyrównawczej nie otrzymało jedynie województwo wielkopolskie, 
w pozostałych województwach jej udział w dochodach ogółem był zróżnicowany i wahał się 
od 0,6% w śląskim do 20,1% w świętokrzyskim. W 2005 r. wszystkie województwa 
otrzymały część regionalną subwencji ogólnej, stanowiła ona od 0,1% uzyskanych 
dochodów w mazowieckim do 19,8% w lubuskim. 
 Dochody ogółem, uzyskane przez województwa samorządowe, w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wyniosły w kraju średnio 185 zł (w 2004 r. - 183 zł). Najwyższe 
dochody, podobnie jak w roku poprzednim, zanotowano w województwie mazowieckim 
a najniższe w łódzkim. Powtarzające się w kolejnych latach występowanie wartości 
maksymalnych i minimalnych dochodów na jednego mieszkańca w tych samych 
województwach samorządowych, świadczy o utrwalonych nierównych możliwościach 
rozwoju poszczególnych regionów.  
 W 2005 r. wydatki województw samorządowych wzrosły w stosunku do roku 2004 
o 27,2% i wyniosły 7 587 500 tys. zł. Wydatki inwestycyjne wzrosły aż o 41,1% a ich udział 
w wydatkach ogółem zwiększył się o 2,6% osiągając poziom 31,4%. Wydatki kapitałowe 
w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 305,7% (tj. o 159 737 tys. zł) i dotyczyły m.in. 
objęcia udziałów w spółkach: Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z o.o., 
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z o.o., Mazowiecki Regionalny Fundusz 
Pożyczkowy spółka z o.o., Małopolskie Parki Przemysłowe spółka z o.o. 

Wydatki bieżące wzrosły o 21% i mimo, że ich udział zmalał z 70,3% do 65,8% 
pozostawały dominującą kategorią wydatków ogółem. W strukturze wydatków bieżących, 
podobnie jak w latach poprzednich, najbardziej znaczącą pozycję zajmowały dotacje 
przekazywane przez województwa - 31,2%, pozostałe wydatki - 20,3% oraz wydatki na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi -13,8%. Znacząco wzrosły wydatki z tytułu udzielonych 
poręczeń i gwarancji (aż o 198,9%), jednak ich udział w wydatkach województw stanowił 
zaledwie 0,1%. 
 Kierunki wydatkowania środków finansowych nie uległy zasadniczym zmianom. 
Najwięcej wydatków przeznaczono na zadania związane z transportem i łącznością (38,4% 
ogółu wydatków), na ochronę zdrowia (11,4%), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 
(11,2%) oraz rolnictwo i łowiectwo (6,2%). Wydatki inwestycyjne dominowały w działach: 
Transport i łączność - 50,3%, Ochrona zdrowia - 20,5%, Rolnictwo i łowiectwo - 10,2% 
oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6,2%. 

                                                 
46 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie 

wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082 z późn. zm.). 
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 Województwa zamknęły 2005 r. ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 
521 294 tys. zł, który stanowił 6,7% w relacji do dochodów. Nadwyżkę budżetową 
w ogólnej kwocie 52 991 tys. zł wypracowały 2 województwa samorządowe, natomiast 
budżety 14 województw zamknęły się deficytem w kwocie 574 286 tys. zł. Sfinansowany on 
został przychodami z kredytów i pożyczek, nadwyżek budżetowych z lat poprzednich oraz 
wolnych środków. W 2004 r. miała miejsce sytuacja odwrotna - budżety 3 województw 
zamknęły się deficytem, a 13 regionów uzyskało nadwyżkę budżetową. 
 Należności województw wzrosły w porównaniu do 2004 r. o 51,8% i wyniosły ogółem 
138 531 tys. zł, z tego należności wymagalne stanowiły 44,8%. Na ich wielkość rzutowały 
głównie środki niewpłacone na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 
 Zobowiązania województw na koniec 2005 r. zwiększyły się o 57,2% i wyniosły 
882 621 tys. zł, czego skutkiem był wzrost obciążenia długiem budżetów województw 
z 8,1% do 12,5%. W ogólnej kwocie dominowały zobowiązania z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek (wzrosły o 79,2% i wynosiły 10,8% w relacji do dochodów). 
Zobowiązania wymagalne, które wystąpiły w 12 województwach uległy zmniejszeniu 
i stanowiły 0,1% w relacji do dochodów (w 2004 r. 0,2%). 
 
8. Wykonanie budżetów przez związki komunalne 
 

Działalność związków międzygminnych regulują przepisy zawarte w rozdziale 7 ustawy 
o samorządzie gminnym. Związki międzygminne prowadzą gospodarkę finansową na 
zasadach i w oparciu o te same przepisy prawa jak jst. Nowo utworzone związki 
międzygminne realizowały zadania z zakresu: budowy i utrzymania szeroko rozumianej 
infrastruktury komunalnej (zaopatrzenie ludności w wodę, budowa kanalizacji, usuwanie 
i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz utylizacja odpadów), ochrony środowiska, 
rekreacji, turystyki oraz wspierania zrównoważonego rozwoju danego regionu. 
W rejestrze związków międzygminnych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej, w 2005 r., zarejestrowanych było 247 związków, z czego 176 
(71,3%) prowadziło działalność statutową i złożyło sprawozdania ze swej działalności. 

W 2005 r. związki międzygminne zrealizowały dochody w wysokości 633 443 tys. zł, 
co w stosunku do planu stanowiło 84,8%. Uzyskane dochody były wyższe o 1,3% 
w stosunku do roku 2004. W strukturze dochodów ogółem największy udział miały wpływy 
z najmu i dzierżawy oraz sprzedaż usług, wyrobów i składników majątkowych - 53,0%. 
Jednakże, w stosunku do roku 2004 ich łączny udział obniżył się o 5,1 punktu 
procentowego. Nastąpił wzrost udziału dochodów pozyskiwanych ze źródeł 
pozabudżetowych (w tym z UE) z 4,7% w 2004 r. do 6,0% w 2005 r. Zmniejszeniu uległ 
udział dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
związków - z 1,7% w 2004 r. do 0,05% w 2005 r. Ponad 72% dochodów związków 
międzygminnych zrealizowały związki województwa śląskiego - co wynikało ze specyfiki 
prowadzonej przez nie działalności (komunikacja lokalna). 

Łączna kwota wykonanych wydatków ogółem związków międzygminnych w 2005 r. 
wyniosła 649 573 tys. zł, tj. 83,2% planu i w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 2,7%. 
Zdecydowanie dominującą grupą wydatków były wydatki bieżące stanowiące w strukturze 
wydatków ogółem 83,2%. Wydatki inwestycyjne stanowiły 93,5% wydatków majątkowych, 
pozostała część związana była z zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do 
spółek prawa handlowego - tego typu wydatki wystąpiły w 8 związkach. W 2005 r. 67,3% 
ogółu poniesionych wydatków inwestycyjnych stanowiły wydatki finansowane 
i współfinansowane ze środków zagranicznych.  
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W 2005 r. związki zamknęły swoje budżety deficytem w wysokości 16 130 tys. zł, 
pomimo iż większość z nich, (97), zamknęła rok budżetowy nadwyżką. W 77 związkach 
osiągnięty wynik finansowy był wartością ujemną, w przypadku 2 związków budżet był 
zrównoważony. 

Łączna kwota zobowiązań związków międzygminnych na koniec 2005 r. wyniosła 
87 934 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne wzrosły o 32,0%. Wysoki wskaźnik 
zobowiązań wymagalnych wystąpił w związkach, które nie otrzymały zaplanowanych 
w swoich budżetach dochodów zarówno z tytułu wpłat gmin członków związku jak 
i z innych źródeł np. dotacji z funduszy celowych bądź środków unijnych. Na koniec 2005 r. 
w 19 związkach międzygminnych wskaźnik zobowiązań ogółem do osiągniętych przez nie 
dochodów był wyższy od 60%. 

W 2005 r., podobnie jak w roku poprzednim, działał tylko jeden związek powiatów, 
którego celem statutowym jest uruchomienie systemu informatycznego ewidencjonującego 
grunty i budynki, oraz założenie komputerowych ewidencyjnych baz danych w związku 
z wprowadzeniem podatku katastralnego. Zrealizowane dochody wyniosły 67 tys. zł 
a wydatki 80 tys. zł. Na pokrycie deficytu 13 tys. zł związek zaangażował środki nadwyżki 
budżetowej, jaką uzyskał w latach ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2005 r. związek nie 
posiadał żadnych zobowiązań.  

 
 
 

Tabela 1. Liczba oraz struktura kontroli przeprowadzonych w 2005 r. z uwzględnieniem podmiotów objętych kontrolą 

z tego kontrole: 
Ogółem 

kompleksowe problemowe doraźne sprawdzające Podmioty kontroli 

liczba struktura       
% liczba struktura      

% liczba struktura       
% liczba struktura       

% liczba struktura       
% 

Ogółem, z tego: 1 282 100,0 788 100,0 239 100,0 174 100,0 81 100,0 

Województwa 
samorządowe 22 1,7 13 1,6 7 2,9 2 1,2 - - 

Powiaty ziemskie 204 15,9 135 17,2 49 20,6 19 10,9 1 1,2 

Miasta na prawach 
powiatu 39 3,0 6 0,8 24 10,1 9 5,2 -  

Gminy ogółem, w tym: 887 69,2 614 77,9 69 28,8 132 75,8 72 88,9 

- miejskie 103 8,0 65 8,3 7 2,9 27 15,5 4 4,9 

- miejsko-wiejskie 201 15,7 139 17,6 16 6,7 27 15,5 19 23,5 

- wiejskie 583 45,5 410 52,0 46 19,2 78 44,8 49 60,5 

Pozostałe podmioty, 
w tym związki jst* 130 10,2 20 2,5 90 37,6 12 6,9 8 9,9 

* Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej, jednoosobowe spółki prawa handlowego. 

 



       przez regionalne izby obrachunkowe w 2005 r.

nieważne
w części

nieważne
w całości

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

1  budżetu 2 986  2 995  -  2 624  371  177  170  22  21  1  

2  zmian budżetu 69 555  74 445  44 455  73 125  1 320  598  442  171  118  53  

3  absolutorium dla zarządu: 2 929  2 915  -  2 881  34  8  3  23  -  23  

                - w sprawie udzielenia 2 889  2 884  -  2 867  17  6  3  8  -  8  

                - w sprawie nieudzielenia 40  31  -  14  17  2  -  15  -  15  

4  procedury uchwalania budżetu 413  361  25  334  27  4  3  20  13  7  

5  układu wykonawczego budżetu jst 6 886  8 539  8 535  8 387  152  92  22  32  11  21  

6
 emitowania obligacji oraz określania
 zasad ich zbywania, nabywania
 i wykupu przez zarząd

113  162  9  152  10  2  5  3  -  3  

7
 zaciągania pożyczek 
 i kredytów długoterminowych

7 095  6 731  43  6 515  216  34  72  110  13  97  

8

 zobowiązań w zakresie 
 podejmowania inwestycji
 i remontów o wartości 
 przekraczającej granicę
 ustalaną corocznie przez radę

1 077  1 553  2  1 460  93  19  32  42  3  39  

9  udzielania poręczeń majątkowych 360  436  27  397  39  1  13  25  1  24  

10
 określenia zakresu i zasad 
 przyznawania dotacji
 dla jednostek organizacyjnych jst

744  751  -  686  65  6  17  42  20  22  

11
 zasad przyznawania dotacji dla   
 podmiotów niepublicznych

1 558  823  34  705  118  8  14  94  41  53  

12
 uchwalania planu przychodów
 i wydatków funduszy celowych

520  501  22  496  5  3  2  -  -  -  

13  podatków i opłat lokalnych 15 424  13 823  2  12 849  974  111  142  720  548  172  

14  pozostałe uchwały 11 219  14 169  5 908  13 871  298  62  50  180  69  111  

120 879  128 204  59 062  124 482  3 722 1) 1 125  987  1 484  858  626  

1) w tym: 120 uchwał/zarządzeń z naruszeniem prawa dotyczących 2004 r., a zbadanych w 2005 r.; 1 uchwała z naruszeniem prawa bez stwierdzenia nieważności;

              1 uchwała z istotnym naruszeniem prawa (termin usunięcia nieprawidłowości ustalono na styczeń 2006 r.); 1 uchwała z istotnym naruszeniem prawa zaskarżona do WSA; 
              3 uchwały - brak rozsztrygnięcia do końca 2005 r. 

Tabela 2. Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych zbadanych

Ogółem
w 2005 r.

bez
naruszenia

prawa

z
naruszeniem

prawa

z tego:w tym: 
uchwał

i zarządzeń 
organów 

wykonawczych 

z tego:
nieważne
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Ogółem

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 2004 r.



Tabela 3.  Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003 - 2005 (w mln zł)

2003 2004 Plan Wykonanie 4:3 6:4 6:5
1 3 4 5 6 7 8 9

I.

1. Dochody 152 111  156 281  174 704  179 772  102,7  102,9  101,1  

2. Wydatki 189 154  197 698  209 704  208 133  104,5  99,3  98,9  

II.

1. Dochody 79 140  91 504  103 646  102 912  115,6  112,5  99,3  

2. Wydatki 80 954  91 387  111 121  103 807  112,9  113,6  93,4  

3. Relacje dochodów jst do dochodów budżetu państwa (w %) 52,0  58,6  59,3  57,2  x  x  x  

4. Relacje wydatków jst do wydatków budżetu państwa (w %) 42,8  46,2  53,0  49,9  x  x  x  

III.

1. Dochody 36 046  40 309  46 257  45 813  111,8  113,7  99,0  

2. Wydatki 36 595  40 942  49 264  45 837  111,9  112,0  93,0  

3. Dochody gmin do dochodów jst (w %) 45,5  44,1  44,6  44,5  x  x  x  

4. Wydatki gmin do wydatków jst (w %) 45,2  44,8  44,3  44,2  x  x  x  

IV.

1. Dochody 4 861  5 983  7 313  7 336  123,1  122,6  100,3  

2. Wydatki 5 101  6 257  8 259  7 475  122,7  119,5  90,5  

3. Dochody m. st. Warszawy do dochodów jst (w %) 6,1  6,5  7,1  7,1  x  x  x  

4. Wydatki m. st. Warszawy do wydatków jst (w %) 6,4  6,8  8,0  7,3  x  x  x  

V.

1. Dochody 22 555  25 770  28 763  28 934  114,3  112,3  100,6  

2. Wydatki 23 095  25 880  30 468  29 016  112,1  112,1  95,2  

3. Dochody miast na prawach powiatu do dochodów jst (w %) 28,5  28,2  27,8  28,1  x  x  x  

4. Wydatki miast na prawach powiatu do wydatków jst (w %) 28,5  28,3  27,4  28,0  x  x  x  

VI.

1. Dochody 11 112  12 471  13 761  13 763  112,2  110,4  100,0  

2. Wydatki 11 450  12 445  14 506  13 891  108,7  111,6  95,8  

3. Dochody powiatów do dochodów jst (w %) 14,0  13,6  13,3  13,4  x  x  x  

4. Wydatki powiatów do wydatków jst (w %) 14,1  13,6  13,1  13,4  x  x  x  

VII.

1. Dochody 4 566  6 970  7 552  7 066  152,7  101,4  93,6  

2. Wydatki 4 713  5 864  8 625  7 588  124,4  129,4  88,0  

3. Dochody samorządów województwa do dochodów jst (w %) 5,8  7,6  7,3  6,9  x  x  x  

4. Wydatki samorządów województwa do wydatków jst (w %) 5,8  6,4  7,8  7,3  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 2005 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: 107  119  101  114  270  101  90  103  92  91  106  98  
8  gminy 104  124  120  125  214  104  77  105  99  96  107  93  
9  miasta na prawach powiatu 122  145  108  104  435  82  87  111  106  112  113  101  

10  powiaty 107  107  117  -  121  103  109  108  57  58  114  111  
11  województwo samorządowe 116  117  105  -  48  113  114  99  80  72  109  98  

12  Kujawsko-pomorskie, w tym: 94  83  78  97  63  112  105  95  84  84  97  101  
13  gminy 102  91  82  100  69  123  107  101  82  82  105  103  

14  miasta na prawach powiatu 93  84  87  96  63  113  102  95  94  97  95  102  
15  powiaty 99  93  82  -  105  102  101  97  72  72  100  100  

16  województwo samorządowe 85  74  66  -  29  68  136  90  81  73  95  119  

17  Lubelskie, w tym: 87  63  60  74  36  103  119  87  70  73  91  101  
18  gminy 92  72  67  74  55  98  117  91  78  79  93  100  
19  miasta na prawach powiatu 87  71  82  84  30  105  116  88  57  60  95  114  

20  powiaty 95  75  67  -  44  103  103  96  94  94  96  91  
21  województwo samorządowe 75  50  49  -  6  88  150  84  60  65  97  116  

22  Lubuskie, w tym: 103  93  77  100  106  129  109  104  119  122  101  101  
23  gminy 109  113  93  108  153  133  93  110  123  124  107  97  

24  miasta na prawach powiatu 98  89  91  94  91  116  110  97  112  117  94  97  
25  powiaty 115  124  93  -  96  110  113  114  122  123  113  115  

26  województwo samorządowe 110  74  70  -  246  129  217  120  129  140  115  133  

Dotacje
celowe

Subwencja
ogólna

Wydatki
ogółem

Lp. WOJEWÓDZTWA
Dochody 
ogółem

Dochody
własne

Wydatki majątkowe  Wydatki bieżące

udziały
 w podatku

docho-
dowym

wpływy
z podatków

i opłat
z majątku ogółem 

w tym
inwesty-

cyjne
ogółem 

w tym
wynagro-

dzenia 
i pochodne

w tym:

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Wykonanie 2005 Wskaźnik dynamiki w %

2

Budżet państwa

Zbiorczy budżet jst

Budżety samorządów województwa

Budżet gmin

Budżet m. st. Warszawy

Budżety miast na prawach powiatu

Budżety powiatów
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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  97  73  95  90  91  86  87  91  93  
28  gminy 95  99  98  107  82  91  93  96  103  104  94  97  

29  miasta na prawach powiatu 92  94  96  87  78  106  79  94  86  86  96  85  

30  powiaty 97  99  98  -  75  100  95  97  92  93  98  104  

31  województwo samorządowe 65  63  68  -  25  52  82  63  37  38  76  84  

32  Małopolskie, w tym: 92  83  82  82  75  94  107  94  102  101  92  98  
33  gminy 96  86  91  74  78  93  113  97  100  100  97  102  

34  miasta na prawach powiatu 103  102  103  107  94  101  105  107  114  107  105  105  

35  powiaty 86  88  92  -  85  79  88  87  99  100  85  84  

36  województwo samorządowe 78  74  63  -  50  95  77  82  102  104  72  79  

37  Mazowieckie, w tym: 125  158  188  118  146  83  88  126  136  134  124  109  
38  gminy 100  107  135  100  77  82  100  103  125  126  98  103  

39  m. st. Warszawa 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  

40  miasta na prawach powiatu 110  97  101  120  43  150  121  110  128  128  107  120  

41  powiaty 98  117  135  -  115  93  89  97  125  126  93  94  

42  województwo samorządowe 167  232  247  -  18  52  43  166  180  162  158  108  

43  Opolskie, w tym: 95  92  85  108  71  96  99  94  89  88  95  105  
44  gminy 96  108  101  115  100  83  86  94  88  83  96  101  

45  miasta na prawach powiatu 112  118  120  114  84  101  104  112  104  108  114  131  

46  powiaty 96  94  99  -  104  101  95  97  51  50  103  102  

47  województwo samorządowe 113  103  108  -  63  107  151  117  134  145  108  121  

48  Podkarpackie, w tym: 91  66  59  75  40  108  124  91  83  85  92  103  
49  gminy 96  76  75  75  54  104  118  95  84  85  97  102  

50  miasta na prawach powiatu 102  79  80  99  35  124  147  109  110  116  109  123  

51  powiaty 93  88  75  -  81  92  96  93  102  102  92  96  

52  województwo samorządowe 79  55  54  -  110  88  155  75  57  55  85  111  

53  Podlaskie, w tym: 91  74  67  82  44  101  115  92  97  100  90  94  
54  gminy 96  82  70  89  57  100  114  95  104  105  93  98  

55  miasta na prawach powiatu 92  79  81  76  35  100  119  95  98  102  94  89  

56  powiaty 99  91  71  -  92  98  105  99  154  155  92  95  

57  województwo samorządowe 76  51  51  -  81  101  139  77  51  56  90  111  

58  Pomorskie, w tym: 104  108  97  103  149  104  99  104  102  102  105  102  
59  gminy 107  105  94  105  153  119  104  108  103  103  109  105  

60  miasta na prawach powiatu 109  123  115  105  144  83  86  106  95  91  108  101  

61  powiaty 108  105  94  -  137  100  113  109  122  122  107  108  

62  województwo samorządowe 96  96  83  -  748  113  82  101  117  122  93  94  

63  Śląskie, w tym: 96  107  115  108  91  90  81  95  106  105  93  93  
64  gminy 100  123  140  110  116  74  79  99  105  106  97  102  

65  miasta na prawach powiatu 95  96  98  103  73  92  95  95  99  98  94  94  

66  powiaty 90  107  140  -  72  99  76  89  93  94  88  85  

67  województwo samorządowe 106  100  104  -  63  184  60  100  137  143  80  87  

68  Świętokrzyskie, w tym: 90  68  62  79  37  117  116  91  90  93  91  100  
69  gminy 94  81  76  83  51  103  109  94  89  91  95  98  

70  miasta na prawach powiatu 93  82  98  88  35  121  107  100  128  135  95  109  

71  powiaty 105  81  76  -  80  124  110  106  117  117  105  106  

72  województwo samorządowe 72  45  49  -  5  116  129  67  50  55  76  79  

73  Warmińsko-mazurskie, w tym: 101  80  69  87  86  135  120  102  89  91  105  107  
74  gminy 104  93  79  93  131  133  106  104  87  86  108  101  

75  miasta na prawach powiatu 101  92  102  84  61  121  112  101  101  105  101  108  

76  powiaty 121  100  80  -  141  129  131  124  122  122  124  122  

77  województwo samorządowe 87  52  55  -  82  134  168  102  73  80  118  125  

78  Wielkopolskie, w tym: 98  98  100  110  55  93  101  97  102  101  96  97  
79  gminy 101  105  108  113  80  93  98  100  104  103  99  98  

80  miasta na prawach powiatu 110  117  130  119  39  86  104  110  118  113  108  97  

81  powiaty 100  108  108  -  108  86  102  100  105  101  99  100  

82  województwo samorządowe 89  102  103  -  79  88  43  87  86  92  88  84  

83  Zachodniopomorskie, w tym: 102  97  79  115  125  121  101  101  90  92  104  99  
84  gminy 113  122  90  135  162  132  92  112  104  105  114  96  

85  miasta na prawach powiatu 92  93  92  89  114  93  91  90  82  83  92  93  

86  powiaty 118  108  91  -  165  137  115  117  89  90  121  121  

87  województwo samorządowe 87  60  59  -  184  86  180  97  74  80  110  118  
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Tabela 5.  Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego według tytułów dłużnych według stanu na 31.12.2005 r. (w tys. zł)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  P O L S K A, 2004 r. 19 104 730 20,9  3 134 444 3,4  15 589 969 17,0  14 376 005 15,7  18 571 0,0  361 745 0,4  258 930 0,3  

w tym: 2005 r. 21 180 976 20,6  3 282 694 3,2  17 634 000 17,1  16 841 441 16,4  0 0,0  264 282 0,3  194 550 0,2  

2  8 067 277 17,6  867 234 1,9  7 010 353 15,3  6 649 012 14,5  0 0,0  189 690 0,4  134 073 0,3  
3  2 771 555 37,8  22 700 0,3  2 748 581 37,5  2 748 581 37,5  0 0,0  273 0,0  270 0,0  
4  7 643 931 26,4  1 925 800 6,7  5 658 220 19,6  5 446 486 18,8  0 0,0  59 910 0,2  51 716 0,2  
5  1 815 593 13,2  350 460 2,5  1 456 641 10,6  1 369 851 10,0  0 0,0  8 491 0,1  6 035 0,0  
6  882 621 12,5  116 500 1,6  760 204 10,8  627 509 8,9  0 0,0  5 917 0,1  2 456 0,0  

7  1 965 652 23,6  395 599 4,7  1 540 387 18,5  1 497 426 18,0  0 0,0  29 666 0,4  21 870 0,3  
8  1 117 247 21,2  326 230 6,2  781 091 14,8  756 708 14,4  0 0,0  9 926 0,2  7 094 0,1  
9  872 423 17,1  246 830 4,8  615 550 12,0  578 524 11,3  0 0,0  10 043 0,2  6 687 0,1  

10  450 915 16,0  53 800 1,9  378 583 13,5  360 014 12,8  0 0,0  18 532 0,7  12 611 0,4  
11  1 369 147 21,9  49 450 0,8  1 300 902 20,8  1 273 483 20,4  0 0,0  18 795 0,3  18 140 0,3  
12  2 204 791 27,1  97 200 1,2  2 101 045 25,9  2 032 179 25,0  0 0,0  6 546 0,1  4 846 0,1  
13  4 266 237 24,7  225 443 1,3  4 012 807 23,2  3 912 640 22,6  0 0,0  27 988 0,2  23 138 0,1  
14  348 950 13,0  49 526 1,9  293 525 11,0  252 981 9,5  0 0,0  5 899 0,2  4 289 0,2  
15  914 551 17,8  196 850 3,8  698 655 13,6  684 307 13,3  0 0,0  19 046 0,4  11 446 0,2  
16  568 318 19,3  27 000 0,9  536 305 18,2  490 667 16,6  0 0,0  5 013 0,2  4 482 0,2  
17  1 362 438 22,0  241 400 3,9  1 109 453 17,9  968 165 15,6  0 0,0  11 585 0,2  9 552 0,2  
18  1 706 957 14,0  238 400 2,0  1 446 291 11,9  1 368 009 11,2  0 0,0  22 265 0,2  16 735 0,1  
19  415 555 13,3  19 200 0,6  384 244 12,3  340 049 10,9  0 0,0  12 112 0,4  6 977 0,2  
20  826 794 21,3  52 200 1,3  748 948 19,3  701 190 18,0  0 0,0  25 646 0,7  13 965 0,4  
21  1 782 235 20,0  824 141 9,2  950 418 10,6  917 116 10,3  0 0,0  7 676 0,1  6 330 0,1  
22  1 008 766 21,6  239 425 5,1  735 797 15,8  707 985 15,2  0 0,0  33 544 0,7  26 388 0,6  Zachodniopomorskie 
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