


 

W związku z organizowaną w Senacie RP konferencją „Przyszłość finansów samorządów  

– dylematy i wyzwania” Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przygotowała analizę 

sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego dotyczącą zmiany sposobu oceny możliwości 

zadłużania się przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Oddana w Państwa ręce analiza opracowana została na podstawie: 

1) informacji przedstawionych przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej „JST”)  

w wieloletnich prognozach finansowych (dalej „WPF”) przekazanych elektronicznie  

do regionalnych izb obrachunkowych do dnia 5 maja 2013 r. włącznie,  

2) sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego za lata 2006 - 2012.  

Stanowi ona przede wszystkim syntetyczną ocenę możliwości zachowania przez JST reguły 

określającej maksymalny poziom spłaty zadłużenia, określony art. 243 ustawy z 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych, który będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do projektów 

uchwał budżetowych JST na 2014 r. Jest to nowy zindywidualizowany dla każdej JST wskaźnik, 

który zastąpi dwa inne, określone na identycznym poziomie dla wszystkich JST, tzn. wskaźnik 15% 

relacji spłaty zadłużenia do dochodów i 60% relacji kwoty długu do dochodów.  

Opracowanie zawiera też analizę istotnych z punktu widzenia art. 243 ustawy elementów 

prognoz finansowych JST zawartych w uchwałach i zarządzeniach przekazanych w formie 

elektronicznej do nadzoru regionalnym izbom obrachunkowym, jak i ocenę przygotowania jednostek 

samorządowych do spełnienia nowej reguły poprzez zachowanie równowagi budżetu bieżącego 

określonej art. 242 ustawy, tj. zachowanie zasady, iż wydatki bieżące nie mogą co do zasady 

przekraczać dochodów bieżących.  

W niniejszym opracowaniu zawarta została też ocena kilku proponowanych zmian w zakresie 

formuły obliczania indywidualnego limitu spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i ich wpływ na 

możliwości uchwalenia budżetu zgodnie z przepisem art. 243 ustawy z uwzględnieniem 

proponowanych zmian, w szczególności: 

1) symulację wpływu wyłączenia z prawej strony wzoru odsetek oraz poręczeń i gwarancji przy 

zachowaniu średniej 3 letniej,  

2) symulację wpływu wydłużenia okresu dla którego obliczana jest średnia z trzech do pięciu lub 

siedmiu lat. 

 

  

dr Ryszard Paweł Krawczyk  
Przewodniczący KR RIO 
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Ocena spełnienia przez JST relacji z art. 243 ustawy w latach 2014 i 2015 
 

Reguła art. 243 ustawy dotyczy wyłącznie tych JST, które w swoich budżetach planują: 

1) spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz  

z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

2) wykup papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 

wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele 

określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

3) potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, 

gdyż tylko powyższe wydatki budżetowe oraz rozchody są objęte limitem spłaty zadłużenia.  

Z wieloletnich prognoz finansowych przekazanych do 5 maja 2013 r. wynika, iż 27 JST spośród 2809 

nie prognozuje tego rodzaju wydatków ani rozchodów na lata 2014-2015, w związku z czym poziom 

średniej z art. 243 jest w ich przypadku bez znaczenia.  

Ponadto, jedna JST prognozuje zaciągnięcie długu w 2014 r. przy założeniu, że spłaty rozpocznie 

dopiero w 2015 r. 1 

Z uwagi na konstrukcję elektronicznego wzoru wieloletniej prognozy finansowej dokonano 

ponownego obliczenia wszystkich wskaźników i relacji wynikających z art. 243 ustawy:  

��� � ����� � 13	������ �	���� � ����������� � ����� �	���� � ����������� � ����� �	���� � ����������� � 
uwzględniając w szczególności dane ze sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych 

za lata 2011 - 2012 oraz prognozowane kwoty na lata 2013 - 2014 zawarte w aktualnych WPF, a także 

wyłączenia, o których mowa w: 

− art. 243 ust. 3 ustawy,  

− art. 36 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 

budżetowej.  

Przyjęto, iż analizie będzie podlegać nie tylko sam fakt spełnienia lub niespełnienia relacji z art. 243 lecz 

także poziom jego spełnienia mierzony różnicą między maksymalnym dopuszczalnych wskaźnikiem 

limitu spłat, a prognozowanym wskaźnikiem spłat (tj. różnicą między prawą a lewą stroną równania).  

Wyniki analiz wskazują, iż na dzień 5 maja 2013 r. w części JST istnieje realne zagrożenie niespełnieniem 

relacji z art. 243.  

Liczba ta zależna jest od dokładności2, z jaką wykonywane są obliczenia wskaźników procentowych  

z prawej i lewej strony wzoru: 

Dokładność obliczana wskaźników  
z lewej i prawej strony wzoru 

Liczba JST niespełniających relacji 
z art. 243 w 2014 r. 

1 miejsce po przecinku (0,0%) 135 

2 miejsca po przecinku
3
 (0,00%) 138 

3 miejsca po przecinku (0,000%) 153 

                                                           
1
 Zestawienie tych JST znajduje się w załączniku – Tabela Nr 1.  

2
 W systemie wskazanym do przesyłania WPF, w którym zgodnie z rozporządzeniem wskaźniki obliczane są automatycznie 

– prezentacja relacji z art. 243 ustalona jest dla wartości procentowych na dwa miejsca po przecinku. 
3
 Z taką dokładnością będą prowadzone dalsze analizy.  
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Ta rozbieżność w ocenie spełnienia relacji spowoduje także problemy w ramach działalności nadzorczej 

– gdyż w zależności od dokładności z jaką wykonywane są obliczenia w przypadku niektórych JST można 

dowieść, że zasady, o których mowa w art. 243 ustawy raz będą spełnione, a raz nie zostaną spełnione.  

Jest to również jedna ze słabości obecnej regulacji, która pozwala na dowolność w tak istotnej kwestii 

od której zależy brak możliwości uchwalenia budżetu.  

W dalszej części analizy będą prezentowane wyniki uzyskane w oparciu o wskaźniki procentowe 

z dwoma miejscami po przecinku.  

Wykaz 138 JST, których prognozowane w WPF wielkości wskazują na nie zachowanie relacji z art. 243 

ustawy obliczonej wg aktualnie obowiązujących przepisów zamieszczono w załączniku.4  

Przy ocenie skali problemów związanych z niezachowaniem reguły z art. 243 ustawy należy jednak 

pamiętać, iż na dzień sporządzenia analizy nie są znane ostateczne wielkości składników tego wzoru,  

w tym: 

1) planowana relacja (R + O ) / D na 2014 r.,  

2) wskaźnik jednoroczny stanowiący element składowy średniej obliczonej zgodnie z art. 243 ust. 2, 

tj. planowane wielkości Db, Wb, Dsm i D wg stanu na 30.09.2013 r., 

3) faktycznie zrealizowany za 2013 r. wskaźnik jednoroczny ujęty w średniej z prawej strony wzoru 

będzie znany dopiero 28.02.2014 r. po złożeniu przez JST rocznych sprawozdań budżetowych Rb. 

W nadchodzących miesiącach zagrożone JST mogą bowiem: 

1) zrestrukturyzować harmonogramy spłat zmniejszając tym samym wskaźnik (R + O ) / D na rok 2014 

i następne, 

2) podjąć próbę zwiększenia poziomu nadwyżki bieżącej (Db – Wb) poprzez: 

a) zmniejszenie wydatków budżetowych – oszczędności,  

b) przeniesienie wykonania części bieżących wydatków budżetowych na rok następny (poprzez 

renegocjację warunków płatności albo – co gorsze - poprzez dopuszczenie do powstania 

zobowiązań wymagalnych), 

3) podjąć starania o uzyskanie wyższych dochodów ze sprzedaży majątku. 

Należy zauważyć, iż analiza poziomu wykonania wskaźnika jednorocznego (Db – Wb + Dsm)/D na koniec 

roku budżetowego wskazuje, iż corocznie ponad 20% JST nie osiąga jego wielkości planowanej na 

koniec III kwartału: 

Procent niewykonania 
wskaźnika jednorocznego 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 

od do Liczba JST w przedziale 

0,00% -0,50% 103 103 118 

-0,50% -1,00% 80 84 87 

-1,00% i więcej 451 390 432 

Razem 634 577 637 

% wszystkich JST 22,6% 20,5% 22,7% 

 

Prowadzi to do wniosku, iż niezależnie od informacji zawartych w WPF poddanych niniejszej analizie 

sytuacja finansowa JST mierzona parametrami ze wzoru z art. 243 będzie ulegać zmianie,  

a w konsekwencji: 

                                                           
4
 Vide Tabela 2. Wykaz JST, w których wieloletnia prognoza finansowa wskazuje na niezachowanie relacji z art. 243 w 2014 r. 
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a) JST, które wg stanu na 5 maja 2013 r. nie spełniają relacji mogą ją spełnić z uwagi na: 

− poprawę składnika średniej wg wielkości planowanych na 2013 r., 

− restrukturyzację harmonogramu spłat zadłużenia, 

b) JST, które wg stanu na 5 maja 2013 r. spełniają relację, mogą jej nie spełnić na 2015 r. po 

uwzględnieniu faktycznego wykonania za 2013 r.  

Odrębną, acz bardzo istotną kwestią jest również ocena realistyczności prognozowanych parametrów 

przedstawionych w uchwałach i zarządzeniach w sprawie WPF przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Należy wyraźnie podkreślić, iż pojęcie realistyczności prognoz jest pojęciem nieostrym, które bardzo 

trudno zastosować w ramach procedury nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych.  

Izby nie dysponują praktycznie żadnym instrumentem prawnym, który pozwoliłby zakwestionować zbyt 

wysoko zaprognozowane dochody bieżące czy dochody ze sprzedaży majątku, ani tym bardziej 

zakwestionować prognozowanego spadku wydatków bieżących, co dowodzi, że instrumenty dostępne  

w ramach działalności nadzorczej i opiniodawczej są niewystarczające. 

Niezależnie od wskazanej wyżej grupy 138 JST, w której stwierdzono niespełnienie na 2014 r. relacji  

z art. 243 ustawy, nie mniej istotne są problemy kolejnej grupy JST, w której relacja ta spełniona jest  

z niewielkim zapasem. 

(R+O)/D – Średnia [(Db-Wb+Dsm)/D] 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

0,0% - 0,1% 14 154 54 

0,1% - 0,2% 17 72 47 

0,2% - 0,3% 24 64 35 

 55 290 136 

0,3% - 0,5% 41 132 74 

0,5% - 1,0% 96 335 245 

Razem 192 757 455 

 

Oczywistym jest, że wykonanie wskaźnika jednorocznego w obecnie obowiązującej formule art. 243 

przekłada się na średnią w 1/3.  

Zakładając hipotetyczną sytuację, w której wykonanie wskaźnika jednorocznego za 2013 r. 

pogorszyłoby się we wszystkich JST o 1,0 punkt procentowy w stosunku do planowanego5 (a także nie 

zmieniła się relacja z lewej strony wzoru) – to wg obecnie obowiązujących przepisów mielibyśmy do 

czynienia z następującą sytuacją: 

− na etapie składania projektów budżetów na 2014 r. (wskaźnik planistyczny) – reguły art. 243 na 

2014 r. nie spełniałoby – 138 JST, 

− po 2 miesiącach wykonywania budżetu w 2014 r. – reguły art. 243 na 2014 r. nie spełniałoby o 290 

JST więcej. 

Poszukując odpowiedzi na pytanie „ILE JST będzie mieć w 2014 r. problem ze spełnieniem art. 243?” 

należy więc także wziąć pod uwagę fakt, iż w ponad 20,0% JST planowane wskaźniki jednoroczne  

w latach 2011 i 2012 zostały wykonane poniżej planowych (a więc niżej od tych, które były ujęte  

                                                           
5
 Może się to zdarzyć np. z powodu pogorszenia się ogólnej sytuacji gospodarczej przekładającej się na zmniejszenie poziomu 
dochodów budżetowych JST (zmniejszone wpływy z PIT, zmniejszone środki z tytułu subwencji) lub wzrost inflacji skutkującej 
wzrostem wydatków bieżących. 
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w opiniowanych przez Izby projektach WPF), z czego w ponad połowie tych JST niewykonanie to 

przekroczyło 1,0%. 

Reasumując: 

1) W chwili sporządzania niniejszej analizy nie można podać dokładnej liczby JST, które nie spełnią  

w 2014 r. relacji z art. 243. Można jedynie wskazać grupę potencjalnie zagrożonych JST, które mogą 

mieć istotny problem z uchwaleniem budżetu na 2014 r. Grupa ta będzie składać się z różnych 

jednostek, w zależności od założeń i kryteriów jakie zostaną przyjęte do opracowania takich 

wyliczeń.  

2) Niezależnie od wszystkich argumentów natury merytorycznej – obecna formuła art. 243 jest 

formułą: 

a) bardzo niestabilną – zależy m.in. od dokładności prowadzonych obliczeń,  

b) zmienną w czasie – z uwagi na ujęcie w średniej wielkości planowanych,  

a więc niedającą jednoznacznej odpowiedzi co do możliwości zaciągnięcia przez JST nowego długu 

ani oceny zgodnej z prawem możliwości spłaty długu już zaciągniętego przez JST.  

Duży wpływ na powyższe ma także konstrukcja przepisów ustawy o finansach publicznych, która 

wymusza bardzo częste zmiany WPF przez JST, a jednocześnie w żaden sposób nie implementuje 

kroczącego charakteru WPF. Projekt WPF składany wraz z projektem uchwały budżetowej na nowy 

rok może diametralnie różnić się od poprzedniej uchwały w każdej prognozowanej pozycji.  

3) Należy również podkreślić, iż działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych, a także 

działalność informacyjna i szkoleniowa doprowadziły do znacznego zmniejszenia odsetka JST, które 

deklarowały w swoich WPF niespełnienie relacji z art. 243 w 2014 r. Dane elektroniczne, które były 

dostępne w ramach tej analizy wskazują, iż od stycznia do końca kwietnia 2013 r., odsetek takich JST 

spadł z około 30% (ponad 700 spośród 2 400 JST które przesłały elektroniczny WPF uchwalony wraz 

z uchwałą budżetową) do około 4,6% (128 spośród 2 809 JST).  

 

Obowiązywanie reguły wydatkowej z art. 242 ustawy jako istotnego składnika średniej  
w maksymalnym limicie spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy 
 

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie od 1 stycznia 

2010 r. jednostki samorządu terytorialnego miały do dyspozycji lata budżetowe 2011 i 2012 na 

zrestrukturyzowanie swoich wydatków oraz zrestrukturyzowanie zadłużenia aby począwszy od projektu 

uchwały budżetowej na rok 2014 spełnić relację, o której mowa w art. 243 ustawy. 

Jedną z kluczowych regulacji, która miała przygotować JST do spełnienia tej nowej reguły jest art. 242 

stanowiący, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, zaś na koniec roku budżetowego 

wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone 

o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 
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Różnica między wykonanymi na koniec roku dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
6
 [Db – Wb] w podziale na typy jst  

w latach 2010 i 2012 (w tys. zł) 

  

  

  

Ujemna Dodatnia Ujemna Dodatnia Ujemna Dodatnia 

liczba 
jst 

deficyt 
bieżący 

liczba 
jst 

nadwyżka 
bieżąca 

liczba 
jst 

deficyt 
bieżący 

liczba 
jst 

nadwyżka 
bieżąca 

liczba 
jst 

deficyt 
bieżący 

liczba 
jst 

nadwyżka 
bieżąca 

2010 2011 2012 

Polska, z tego: 473 -590 967 2 336 9 865 352 182 -115 825 2 627 11 109 824 102 -56 284 2 707 11 682 031 

- gminy 400 -372 078 2 014 5 059 010 166 -90 162 2 248 5 516 602 84 -46 824 2 329 6 283 215 

- m.st. Warszawa - - 1 333 942 - - 1 221 192  - -  1 82 399 

- miasta na prawach 
powiatu 

13 -101 672 51 2 270 363 4 -12 119 60 2 578 495 3 -2 650 62 2 496 414 

- powiaty 60 -117 217 254 896 653 12 -13 544 302 1 281 079 15 -6 810 299 1 098 785 

- województwa 
samorządowe 

- - 16 1 305 384 - - 16 1 512 456 -  -  16 1 721 218 

 

Wyniki analizy wskazują, że z roku na rok maleje liczba jednostek, w których poniesione wydatki bieżące 

są wyższe niż uzyskane dochody bieżące. 

Oznacza to, że zasada równoważenia budżetu bieżącego określona w art. 242 generalnie spełnia swoje 

zadanie prowadząc do zmniejszenia liczby JST, w których na koniec roku element składowy średniej 

z art. 243 (Db – Wb) jest ujemny.  

Wprowadzone przepisem art. 242 uofp ograniczenie nie jest jednak wystarczającym mechanizmem 

zapewniającym uzyskanie dodatniej wartości wskaźnika określającego limit spłaty zadłużenia, o którym 

mowa w art. 243. Dopuszczalne jest bowiem zaplanowanie oraz wykonywanie budżetu z deficytem 

bieżącym, o ile znajduje on pokrycie w przychodach z tytułu wolnych środków lub nadwyżki budżetowej 

z lat ubiegłych. 

Natomiast art. 243 uofp wskazuje wyłącznie na różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi, powiększoną o dochody ze sprzedaży mienia – bez uwzględnienia dodatkowych środków  

z przychodów, o których mowa w art. 242 uofp.  

Powyższa sytuacja – z uwagi na konstrukcję art. 242 ustawy – mimo okresu przejściowego, może 

wystąpić także w 2014 r. Uznać należy, że konstrukcja art. 242 nie zapewnia dostatecznego 

podwyższenia wskaźnika zdolności spłaty zobowiązań tych JST, które w finansowanie wydatków 

bieżących włączają wolne środki (środki pochodzące z rozliczenia wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) lub nadwyżkę z lat ubiegłych. 

Krajowa Rada RIO już od 2011 r. zwracała uwagę na powyższy problem w przedkładanych Sejmowi  

i Senatowi RP sprawozdaniach (za 2010 r. i za 2011 r.) z działalności regionalnych izb obrachunkowych 

i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. 

 

                                                           
6
 Zgodnie z art. 242 jednostki samorządu mogą wydać więcej na zadania bieżące niż wyniosły dochody bieżące, o ile dysponują 
„oszczędnościami” w postaci nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub wolnymi środkami. 
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Symulacja wpływu wyłączenia odsetek oraz poręczeń i gwarancji z prawej 
strony wzoru art. 243 ustawy przy zachowaniu średniej z trzech lat 
 

Regulacja art. 242 i art. 243 mimo swoich wad – zauważanych zarówno przez stronę samorządową, 

jak i izby, a także przez niezależnych ekspertów z dziedziny finansów publicznych – próbuje wprowadzić 

do budżetów JST rachunek ekonomiczny sankcjonujący dwie podstawowe bardzo racjonalne zasady: 

1) na wydatki bieżące (a więc na podstawowe zadania samorządu) nie zaciągać długu 

długoterminowego lecz finansować je z uzyskanych dochodów bieżących (lub ewentualnie,  

w szczególnych sytuacjach, z zasobów pieniężnych, które są już w dyspozycji JST),  

2) na spłatę zadłużenia (które co do zasady od 2011 r. można zaciągać wyłącznie na wydatki 

inwestycyjne) należy zaoszczędzić w budżecie wystarczającą ilość środków pieniężnych, które 

pokryją zarówno spłatę kapitału jak i odsetek – jednocześnie dodatkowo należy pamiętać o tym,  

że w budżecie muszą być także zabezpieczone środki na udzielone poręczenia i gwarancje. 

Obie powyższe zasady opisują tak podstawowe zasady gospodarności, że nie sposób znaleźć argumenty 

przeciwko nim.  

Jednakże ustawa opisuje powyższe reguły w taki sposób, że ich sens ekonomiczny w pewnym stopniu 

uległ zatarciu. 

O ile art. 242 ustawy nie budzi większych kontrowersji – za wyjątkiem dopuszczenia pokrycia niedoboru 

budżetu bieżącego wolnymi środkami, tj. nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wskazany wyjątek stwarza bowiem możliwość przeznaczania części 

środków pochodzących z kredytów, pożyczek i obligacji na wydatki bieżące.  

Z kolei art. 243 od samego początku swego istnienia wzbudzał wiele kontrowersji, z których część 

znajduje potwierdzenie m.in. w niniejszej analizie.  

Przypomnijmy wzór zawarty w tym przepisie ustawy uwzględniając pewne niewielkie przekształcenia 

matematyczne: 

��� � ����� � 13	������� �	����� � ����������
�

���
� 

n – rok budżetowy na który ustalana jest relacja,  

n-i – rok poprzedzający rok prognozy o i-lat (1, 2 lub 3) 

 

Jednym z głównych postulatów JST, jest poprawienie wzoru w zakresie obliczania średniej z trzech lat 

poprzez wyłączenie z niej części wydatków bieżących przeznaczanych na spłatę odsetek od zaciągniętych 

kredytów i pożyczek, a także odsetek i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych, a więc 

wchodzących w składnik Wb (prawa strona wzoru), które to wydatki są jednocześnie składnikiem „O”, 

znajdującym się po lewej stronie wzoru.  

W związku z tym, iż powyższy postulat wydaje się szczególnie uzasadniony, przeanalizowano sytuację JST 

z uwzględnieniem zmiany w obliczaniu prawej strony wzoru z art. 243 ustawy, w której z wydatków 

bieżących wyłączono wydatki na odsetki i dyskonto od zaciągniętych zobowiązań dłużnych oraz 
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wyłączono dodatkowo wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji – w obu przypadkach wydatki te są 

również ujęte po lewej stronie wzoru.  

��� � ����� � 13	������� �	����� �	����� � ����������
�

���
� 

W obliczeniach wzięto również pod uwagę dodatkowe wyłączenia, o których mowa w art. 36 ustawy 

z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

Wyniki porównania prognozowanego poziomu wskaźnika (R + O)/D ze zmodyfikowaną średnią 

określającą indywidualny maksymalny limit spłat dla każdej JST jednoznacznie wskazują, że znacznie 

zmniejszyłaby się grupa JST, które w 2014 r. nie spełniłyby tak obliczonej relacji – ze 138 do 57 JST.  

Analiza spełnienia relacji z art. 243 

Wzór średniej wg aktualnych 
przepisów 

Średnia po wyłączeniu odsetek, 
poręczeń i gwarancji 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Nie spełnia relacji  1 211 138 67 942 57 14 

Spełnia relację na poziomie  
niższym niż 0,2 punktu procentowego 

31 226 101 31 5 2 

Spełnia relację na poziomie  
0,2 - 1,0 punkt procentowy 

161 531 354 154 45 25 

Spełnia relację na poziomie  
wyższym niż 1,0 punkt procentowy 

1 406 1 914 2 287 1 682 2 702 2 768 

 

Listę JST, które nie spełniają tak zmodyfikowanej relacji zamieszczono w Tabeli Nr 3 (na końcu 

opracowania). 

Reasumując, proponowana zmiana sposobu obliczania średniej z trzech lat ma silne uzasadnienie 

ekonomiczne, a ponadto lepiej oddaje sytuację finansową JST.  

Wprowadzenie stosownej zmiany do ustawy o finansach publicznych pozwoli znacznej liczbie JST 

uniknąć problemu z uchwaleniem budżetu na rok 2014. 

Nie rozwiąże jednak innych podnoszonych przez JST problemów, a w szczególności wpływu na poziom 

wskaźnika dochodów i wydatków incydentalnych np. wynikających z realizowanych programów  

z udziałem środków zagranicznych lub programów rządowych, ani też nie uwzględni zmian cyklu 

koniunktury gospodarczej przekładającego się na wysokość dochodów JST z tytułu udziałów w PIT i CIT 

oraz na wysokość dotacji i subwencji z budżetu państwa. 
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Symulacja wpływu wydłużenia okresu, z którego obliczana jest średnia 
 

Jedna z kolejnych samorządowych propozycji zmiany wskaźnika z art. 243 sprowadza się do wydłużenia 

okresu obliczania średniej z 3 do 5 lub 7 lat oraz zmiany podstawy do obliczania średniej z dochodów 

ogółem na dochody bieżące. 

Proponowany wzór miałby wówczas postać:  

��� � ����� � 15	������� �	����� �	����� � ����������
�

���
� 

lub 

��� � ����� � 17	������� �	����� �	����� � ����������
�

���
� 

Analiza sporządzona na podstawie danych zawartych w WPF oraz w sprawozdaniach z wykonania 

budżetów za lata 2006 - 2012 wskazuje, że powyższe warianty modyfikacji wzoru są tylko nieznacznie 

korzystniejsze niż jego obecna postać. 

Analiza spełnienia 
relacji z art. 243 

Wzór średniej wg 
aktualnych przepisów 

Średnia po wyłączeniu 
odsetek, poręczeń  

i gwarancji obliczona dla  
5 lat  

oraz (R + O) / Db 

Średnia po wyłączeniu 
odsetek, poręczeń  

i gwarancji obliczona dla  
7 lat  

oraz (R + O) / Db 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Nie spełnia relacji  1 211 138 67 777 156 97 726 128 130 

Spełnia relację na poziomie  
niższym niż 0,2 punktu procentowego 

31 226 101 31 27 19 25 14 15 

Spełnia relację na poziomie  
0,2 - 1,0 punkt procentowy 

161 531 354 122 103 108 123 80 110 

Spełnia relację na poziomie  
wyższym niż 1,0 punkt procentowy 

1 406 1 914 2 287 1 879 2 523 2 585 1 935 2 587 2 554 

 

Na powyższe wyniki niewątpliwie ogromny wpływ ma brak zastosowania do budżetów JST przed 2011 r. 

zasady równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. 

Bardzo prawdopodobne jest, że wydłużenie okresu obliczania średniej będzie korzystniejsze dla JST, 

ale tylko pod warunkiem, że będzie obejmować lata, w których jednostki były zobowiązane zachowywać 

zasadę z art. 242 ustawy. 

Zastosowanie w mianowniku dochodów bieżących rozwiązuje w pewnym stopniu problem dochodów 

incydentalnych wynikających np. z realizacji projektów inwestycyjnych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jednakże nie rozwiązuje problemu tych JST, które realizowały 

i nadal realizują analogiczne projekty bieżące, w szczególności w ramach POKL.  
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Źródła danych  

Niniejsza analiza została opracowana w oparciu o zestawienie informacji z: 

a) wieloletnich prognoz finansowych JST przesłanych elektronicznie do dnia 5 maja 2013 r. włącznie,  

b) sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego za lata 2006 - 2012 (Rb-27S  

o dochodach budżetowych, Rb-28S o wydatkach budżetowych wg stanu bazy danych na dzień 

5 kwietnia 2013 r.).  

Zebranie tak szczegółowych informacji o sytuacji finansowej JST było możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu 

do ustawy o finansach publicznych art. 230 ust. 9, który stanowi, iż projekt uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o którym mowa w ust. 2, oraz uchwała i zarządzenie  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej są przekazywane do regionalnej izby obrachunkowej  

w formie dokumentu elektronicznego.  

Przepis ten został wprowadzony ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  

z realizacją ustawy budżetowej i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., zaś rozporządzenie w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 r.  

Aplikacja umożliwiająca przesłanie uchwały/zarządzenia w sprawie WPF z odpowiednim e-podpisem 

została udostępniona w dniu 26 marca 2013 r. – w związku z czym należy zakładać, iż przez I półrocze 

2013 r. mogą wystąpić różnorakiego rodzaju problemy (techniczne i organizacyjne) z przesyłką formy 

elektronicznej WPF z JST do RIO.  

Niemniej do 5 maja 2013 r. w bazach danych systemu dostępnych w RIO brakowało WPF jedynie z 42 JST.  

W związku z powyższym do analizy WPF przyjęto następujące dane: 

− z 2 767 JST – pełen zakres informacji z WPF przekazanych elektronicznie,  

− z 42 JST z uwagi na brak danych w bazach – z uchwał przekazanych w formie papierowej wybrano 

11 pozycji w każdym z 3 lat prognozy objętych analizą (2013 - 2015).  
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Kartogram 1. Spełnienie ustawowej relacji z art. 243 na 2014 r. przez gminy i miasta na prawach powiatu 

 
 

Kartogram 2. Spełnienie relacji z art. 243 na 2014 r. z uwzględnieniem składnika średniej z trzech lat 
zmodyfikowanej do postaci [Db-(Wb-O)+Dsm]/D przez gminy i miasta na prawach powiatu 
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Kartogram 3. Spełnienie ustawowej relacji z art. 243 na 2014 r. przez powiaty i miasta na prawach powiatu 

 
 
Kartogram 4. Spełnienie relacji z art. 243 na 2014 r. z uwzględnieniem składnika średniej z trzech lat 

zmodyfikowanej do postaci [Db-(Wb-O)+Dsm]/D przez powiaty i miasta na prawach 
powiatu 
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Kartogram 5. Spełnienie ustawowej relacji z art. 243 na 2014 r. przez województwa samorządowe 

 
 

Kartogram 6. Spełnienie relacji z art. 243 na 2014 r. z uwzględnieniem składnika średniej z trzech lat 
zmodyfikowanej do postaci [Db-(Wb-O)+Dsm]/D przez województwa samorządowe 

 
 


