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Agenda 
 Pozycja organu nadzoru w systemie w świetle 

obowiązujących przepisów 

 Ocena sytuacji finansowej JST w latach 2010-2012 

 Prognoza sytuacji finansowej JST (bez związków JST)  
w latach 2013-2015 wynikająca z WPF na 2013  

 Wpływ wybranych ustaw na sytuacje finansową JST 



 Dostępne instrumenty oddziaływania na JST 

 Skuteczność opinii i raportów o stanie gospodarki JST 



Instrumenty oddziaływania RIO na JST 
 Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego zgodnie z 

konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego może 
być prowadzony wyłącznie z punktu widzenia legalności. 

 Kontrola gospodarki finansowej  następuje wyłącznie na podstawie 
kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem 
faktycznym,  

 a w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te 
jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana 
jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i 
gospodarności. 

 W obecnym stanie prawnym większość z tych instrumentów to 
instrumenty „miękkie”, pełniące wyłącznie funkcje ostrzegawcze i 
informacyjne pozostawiając swobodę działania podmiotom do 
których są one adresowane.  

 



Ustawowe instrumenty nadzoru 
1) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał i zarządzeń  

w sprawach o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o rio 

2) ustalenie budżetu jednostki: 

a) w terminie do końca lutego roku budżetowego ale wyłącznie w zakresie zadań własnych 

oraz zadań zleconych i tylko w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku 

budżetowego.  

 albo 

a) w trybie art 12 ustawy o rio – tj w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały 

budżetowej w całości lub w części 

 Powyższe instrumenty niosą za sobą określone skutki prawne i pozwalają izbom na 

władcze wkroczenie w działalność jednostki samorządu terytorialnego, jednakże 

mogą zostać zastosowane wyłącznie z punktu widzenia legalności. 

 W przypadku nieostrych definicji ustawowych lub wręcz ich braku – powyższe 

instrumenty nie mogą być  zastosowane.  



Wystąpienie pokontrolne 
Sporządzone na podstawie protokołu z 
przeprowadzonej kontroli  
 zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o rio - kontrolowana jednostka 

jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
wystąpienia zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków lub o 
przyczynach ich niewykonania) 

 

Nie mniej z uwagi na: 

a) brak klauzuli obligującej kontrolowaną jednostkę do wykonania wniosków 
pokontrolnych  

b) sankcje karne z art. 27 ustawy o rio, , które nie obejmują uchylających się od 
wykonania wniosków pokontrolnych 

Ten instrument stanowi słabszy mechanizm poprawy funkcjonowania 
gospodarki finansowej jednostek samorządowych niż mógłby on być w istocie. 

 



Instrumenty „miękkie” 

Nie wiążą w żaden sposób odbiorców dokumentów 
kreowanych przez izby 

 adresowane do organów JST: 

 opinie, o których mowa w art. 13 ustawy o rio oraz określone 

innymi ustawami wydawane przez składy orzekające powołane 

spośród członków kolegium izby 

 wyjaśnienia w sprawach dotyczących stosowania przepisów o 

finansach publicznych - art. 13 pkt 11 (nie mające wiążącej mocy 

prawnej)  

 działalność informacyjna, instruktażowa oraz szkoleniowa w 

zakresie objętym nadzorem i kontrolą 

 raporty o stanie gospodarki finansowej (art. 10a ustawy o rio)  



Instrumenty „miękkie” cd. 
 adresowane do innych podmiotów: 

 zawiadomienia o ujawnionych w trakcie kontroli okolicznościach, 
wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
kierowane do rzecznika dyscypliny finansów publicznych 

 zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa ujawnione 
w trakcie kontroli, kierowane do organów ścigania  

 zawiadomienia kierowane do wojewody oraz do Ministra 
Finansów w przypadku wydawania przez Izbę negatywnej opinii o 
przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez 
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z 
wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek 
samorządu terytorialnego i objaśnieniami, 

 

 



Jedyna „twarda” opinia 
 Art. 230. 4. Regionalna izba obrachunkowa na podstawie 

przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego 
wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej 
przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej 
kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego 
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o 
której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6. Przepis art. 246 ust. 2 
stosuje się odpowiednio. 

 5. W przypadku negatywnej opinii regionalnej izby 
obrachunkowej w zakresie, o którym mowa w ust. 4, 
jednostka samorządu terytorialnego dokonuje takich 
zmian uchwał, aby została zachowana relacja 
określona w art. 243. 
 
 



Przeszkody w nadzorze nad działalnością JST 

 W praktyce funkcjonowania nadzoru Izb nad JST istotnymi 

przeszkodami były i nadal są: 
 częste zmiany przepisów,  

 nieprecyzyjne akty wykonawcze,  

 brak legalnej definicji określonych ustawowo pojęć znacząco utrudniają lub 

wręcz uniemożliwiają izbom skuteczny nadzór nad działalnością jednostek 

samorządowych, 

 coraz  wyraźniej widoczny brak adekwatności środków oddanych do dyspozycji 

samorządom na realizację ustawowych zadań 

 Przykład: 
 ocena z punktu widzenia legalności (a więc w ramach nadzoru) poziomu 

dochodów przyjętych do wyliczenia wskaźników zadłużenia, a w szczególności 

„pompowanie dochodów” z tytułu sprzedaży mienia  

 ocena i wyegzekwowanie realizacji przyjętego programu naprawczego przez JST 



Skuteczność opinii i raportów  
o stanie gospodarki JST 

Orzeczenie II OSK 135/13 - Wyrok NSA 
Tezy 
 Samodzielność JST nie jest wartością absolutną, jest to samodzielność 

określona jako "samodzielność w ramach prawa" lub "samodzielność w ramach 
nadzoru". Organy samorządu terytorialnego są organami władzy publicznej i 
wykonując zadania publiczne powinny kierować się prawem i interesem 
publicznym. Interes publiczny wyraża się mi,in. w skutecznym wykonywaniu 
zadań publicznych. 

 Dostrzegając naruszenia prawa i inne okoliczności potwierdzające 
"przedłużający się i nie rokujący nadziei na szybką poprawę brak skuteczności 
w wykonywaniu zadań publicznych" organ nadzoru powinien podjąć działania 
zabezpieczające wykonywanie zadań publicznych przez gminę. 

 Ocena braku skuteczności obejmuje wszelkie działania organów gminy, w tym 
te które związane są z obrotem majątkiem gminy i dokonywane są z 
naruszeniem przepisów regulujących gospodarowanie majątkiem publicznym.  



Główne tendencje:  
Dochody, Wydatki, Deficyt, Dług 

Reguły z art. 242 i art. 243 

Dochody w przeliczeniu na mieszkańca 



Zadania RIO w zakresie analiz  
 Izby nie prowadzą analiz finansów całego sektora 

samorządowego 
 Sprawozdanie KR RIO z […] wykonania budżetów JST  

 Nie może mieć charakteru oceny kondycji całego sektora  

 Izby prowadzą analizę sytuacji poszczególnych JST wrażaną w: 
 Opiniach  

 ocena projektu WPF 

 ocena wykonania budżetu  

 ocena możliwości spłaty długu 

 Nadzorze  
 ocena realistyczności WPF  

 Raporty o stanie gospodarki finansowej JST 
 Wskazanie zagrożenia niewykonania ustawowych zadań 



Wykonanie budżetów JST  

  

2010 2011 2012 
Dynamika wykonania 

(rok poprzedni= 100) 

mln zł % mln zł % mln zł % 2010 2011 2012 

Dochody ogółem 162 796,6  97,6 171 309,1  97,7 177 413,5  97,6 105,1 105,2 103,6 

bieżące 142 800,7  100,0 150 154,6  100,1 156 468,5  99,0 104,5 105,1 104,2 

majątkowe 19 995,9  83,5 21 154,6  83,6 20 945,0  87,7 110,0 105,8 99,0 

w tym ze sprzedaży majątku 3 561,9  81,7 3 363,4  76,5 3 464,1  75,8 116,3 94,4 103,0 

Wydatki ogółem 177 766,1  92,3 181 594,7  93,2 180 459,3  93,4 105,9 102,2 99,4 

bieżące, w tym: 133 516,9  95,5 139 160,6  95,7 144 842,8  95,9 107,1 104,2 104,1 

poręczenia, w tym: 86,1  21,6 78,8  22,9 60,6  21,5 116,0 91,4 77,0 

odsetki i dyskonto 1 817,9  79,5 2 676,4  90,7 3 454,1  94,7 132,9 147,2 129,1 

majątkowe 44 249,2  83,9 42 434,2  85,8 35 616,5  84,5 102,6 95,9 83,9 

Wynik -14 969,5  58,1 -10 285,6  52,6 -3 045,8  26,6 115,3 68,7 29,6 

wynik bieżący 9 283,8  307,8 10 994,0  237,7 11 625,7  169,4 77,6 118,4 105,7 

Przychody ogółem, w tym: 33 701,7  100,1 32 442,0  104,9 24 199,8  103,1 113,4 96,3 74,6 

zaciągnięcie długu zwrotnego 21 928,2  87,4 19 341,1  91,7 12 648,8  86,9 123,6 88,2 65,4 

wolne środki i nadwyżka  11 773,5  137,3 13 100,9  133,4 11 551,0  129,5 98,3 111,3 88,2 

Rozchody ogółem, w tym: 9 149,8  116,9 14 140,8  126,0 12 145,5  102,5 119,1 154,5 85,9 

spłata długu zwrotnego 7 158,8  98,9 9 603,6  97,9 10 104,2  95,7 116,8 134,2 105,2 
w tym długu podlegającemu 

wyłączeniu 651,1  88,4 1 474,7  87,6 1 876,8  95,9 112,1 226,5 127,3 

Kwota długu 55 093,9  65 756,5  

  

67 834,5  

  

136,7 119,4 103,2 

w tym zobowiązania wymagalne 281,0  291,6  236,8  146,2 103,8 81,2 

Kwota długu podlegająca wyłączeniu 4 950,9  6 958,0  6 435,3  204,4 140,5 92,5 

w tym zaciągnięty na wkład UE 1 896,9  2 983,7  2 215,7  330,7 157,3 74,3 



Równoważenie części bieżącej 
budżetu JST 
 Która teza jest właściwa przy obecnych regulacjach 

dotyczących finansów JST? 

 wydatki bieżące w JST są za wysokie?  

 organy JST są „rozrzutne”? 

 dochody bieżące w JST są za niskie?  

 organy JST nie zabiegają o odpowiednią ściągalność 
dochodów ? 

 a może nie jest spełniona zasada adekwatności 
środków do zadań? 

 W 2012 r.  - 240 JST nie osiągnęło jeszcze nominalnej kwoty 
dochodów wykonanych z udziału w PIT i CIT za 2008 r. 

 



Wykonanie wskaźnika 
jednorocznego z art. 243 
 corocznie ponad 20% JST nie osiąga na koniec 

roku planowanej wielkości na koniec III kwartału 

 

 
Procent niewykonania  

wskaźnika jednorocznego 
2010 2011 2012 

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% 



Wykonane dochody budżetowe per capita  
2012 r. - Gminy 

Dochody ogółem Dochody własne 



Wykonane dochody budżetowe per capita 
2012 r. – Powiaty 

Dochody ogółem Dochody własne 



Wykonane dochody budżetowe per capita 
2012 r. – Województwa 

Dochody ogółem Dochody własne 



 Wybrane informacje z prognoz WPF  

 Spełnienie art. 243 na 2014 wg prognoz z WPF  

 Ocena skutków wybranych propozycji zmian wzoru z art. 243  



Dane z WPF  

  

Wykonanie Prognoza * Dynamika (%) 

2012 2013 2014 2015 (rok poprzedni= 100) 

mln zł 2012 2013 2014 2015 

Dochody ogółem 177 413,5 187 952,7 185 239,6 178 767,0 103,6 105,9 98,6 96,5 

bieżące 156 468,5 159 363,8 164 279,0 166 757,0 104,2 101,9 103,1 101,5 

majątkowe, w tym: 20 945,0 28 588,9 20 960,6 12 010,0 99,0 136,5 73,3 57,3 

ze sprzedaży majątku 3 464,1 6 443,4 4 619,4 3 568,7 103,0 186,0 71,7 77,3 

Wydatki ogółem 180 459,3 198 285,8 184 413,7 173 552,3 99,4 109,9 93,0 94,1 

bieżące, w tym: 144 842,8 149 923,6 148 813,8 150 100,3 104,1 103,5 99,3 100,9 

poręczenia 60,6 629,9 598,7 590,8 77,0 x 95,0 98,7 

odsetki i dyskonto 3 454,1 3 924,2 3 923,2 3 722,4 129,1 113,6 100,0 94,9 

Majątkowe 35 616,5 48 362,2 35 600,0 23 452,0 83,9 135,8 73,6 65,9 

Wynik -3 045,8 -10 333,1 825,8 5 214,7 x x x x 

wynik bieżący 11 625,8 9 440,2 15 465,2 16 656,7 105,7 81,2 163,8 107,7 

Przychody ogółem, w tym: 24 199,8 21 231,9 7 727,3 3 035,4 74,6 87,7 36,4 39,3 

zaciągnięcie długu zwrotnego 12 648,8 14 105,5 6 032,2 2 111,1 65,4 111,5 42,8 35,0 

wolne środki i nadwyżka  11 551,0 7 126,5 1 695,1 924,3 88,2 61,7 23,8 54,5 

Rozchody ogółem, w tym: 12 145,5 10 862,3 8 302,8 7 792,6 85,9 89,4 76,4 93,9 

spłata długu zwrotnego 10 104,2 9 865,1 7 892,7 7 440,9 105,2 97,6 80,0 94,3 

w tym wyłączenia 1 876,8 1 339,1 1 926,1 530,6 127,3 71,4 143,8 27,5 

Kwota długu 67 834,5 71 499,2 69 420,8 63 909,8 103,2 105,4 97,1 92,1 

Kwota długu (wyłączenia) 6 435,3 6 597,7 1 555,5 659,1 92,5 102,5 23,6 42,4 

dopuszczalny (średnia) (%)   8,3 8,4 9,3         

planowany (R+O)/D  (%)   7,7 6,7 6,6         

Kwota długu / Dochody (%) 38,2 38,0 37,5 35,8         

* Dane z 2.774 JST wg stanu 5 maja 2013 r. – błąd szacunku < 1,0% 



Wydatki majątkowe i spłata długu (mln zł) 
  2013 2014 2015 
[2.2.] wydatki majątkowe 48 362,2 35 600,0 23 452,0 
[11.3.2] przedsięwzięcia 
majątkowe 

34 596,8 29 090,8 14 500,3 

[11.3.2] : [2.2] (%) 71,5 81,7 61,8 

2013 2014 2015 

[5.1] spłaty długu zwrotnego 9 865,1 7 892,7 7 440,9 

[14.1] spłaty długu 
zwrotnego już zaciągniętego 

8 221,7 5 979,0 5 499,7 

spłaty długu planowanego do 
zaciągnięcia [5.1] - [14.1] 

1 643,4 1 913,7 1 941,2 

[14.1] / [5.1]  (%) 83,3 75,8 73,9 



Środki zagraniczne w prognozach JST 
 WPF  Wyszczególnienie 2013 2014 2015 

12.1 Dochody bieżące na "projekty UE" 3 920,1  2 127,2  877,6  

12.1.1.1 środki z zawartych umów  2 697,8  1 182,2  368,4  

  [12.1.1.1] : [12.1] 68,8% 55,6% 42,0% 

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 28 588,9  20 960,6  12 010,0  

12.2 na "projekty UE" 17 886,1  11 784,4  5 288,7  

12.2.1.1 środki z zawartych umów  14 098,1  7 180,5  2 245,0  

  
Udział środków na projekty UE 
w dochodach majątkowych 
[12.2] : [1.2] 

62,6% 56,2% 44,0% 

  [12.2.1.1] : [12.2] 78,8% 60,9% 42,4% 



Środki zagraniczne w prognozach JST 

 WPF Wyszczególnienie  2013 2014 2015 
12.3 Wydatki bieżące na projekty "UE" 4 217,5  2 179,0  919,6  
12.3.2 realizowane 3 211,7  1 511,1  476,4  
  planowane 1 005,8  667,9  443,2  

  
udział planowanych wydatków 
bieżących na projekty UE w poz. 12.3 

23,8% 30,7% 48,2% 

2.2 Wydatki majątkowe 48 362,2  35 600,0  23 452,0  
12.4 Wydatki majątkowe na "projekty UE" 24 961,3  15 102,9  6 041,4  
12.4.2 Realizowane 18 183,2  9 396,1  2 731,5  
  Planowane 6 778,0  5 706,8  3 309,9  

  
udział „projektów UE”  
w wydatkach majątkowych 

51,6% 42,4% 25,8% 

  

udział planowanych wydatków 
majątkowych na projekty UE w poz. 
12.4 

27,2% 37,8% 54,8% 

  Dochody UE : Wydatki UE  (majątkowe) 71,7% 78,0% 87,5% 



Art. 243 – kogo dotyczy? 
Art. 243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja 
spowoduje, […] 
 
 Czy art. 243 to również zakaz ustalenia zastępczego budżetu dla 

organu nadzoru? 
 Jeśli tak to:  

 kto ustali budżet dla takiej JST? 

 Jeśli nie to: 
 w jakim trybie JST będzie wprowadzać w ciągu roku zmiany do 

budżetu wynikające z przyznania dotacji z budżetu państwa, podział 
rezerwy celowej, itp.? 
 

 Wobec tego czy art. 243 został domknięty odpowiednią 
procedurą sanacyjną dla JST? 



Art. 224 – programy naprawcze i 
ostrożnościowe w JST 
 Czy wyłączenie stosowania ograniczeń art. 242 i 243 

wynikające z art. 224 można zastosować wyłącznie wraz 
z udzieloną pożyczką z budżetu państwa ? 

 Jeśli tak to: 

 czy wystarczy rezerwy w budżecie państwa? 

 czy nadal będzie stosowana dotychczasowa procedura przyznawania 
pożyczek? 

 Jeśli nie to: 

 Czy obecne przepisy są wystarczające do skutecznego nadzoru 
nad realizacją programu naprawczego przez dwa organy? 

 Uchwała w sprawie programu naprawczego – nadzór Wojewody 

 Uchwały budżetowe i ich zmiany, WPF – nadzór RIO 

 



Analiza spełnienia art. 243 na 2014 r.  
(wg WPF podjętych przez JST i przekazanych do RIO do 5 maja 2013 r.) 

Analiza spełnienia relacji z art. 243 

Wzór średniej  

wg aktualnych przepisów 

2013 2014 2015 

Nie spełnia relacji  1 211  138 67  

Spełnia relację na poziomie niższym niż 0,2 pkt % 31  226  101  

Spełnia relację na poziomie 0,2 pkt% - 1,0 pkt % 161  531  354  

Spełnia relację na poziomie wyższym niż 1,0 pkt % 1 406 1 914 2 287 



Od czego zależy ilość JST, w których art. 243 
może zostać w 2014 r. niespełniony? 

Dokładność obliczana wskaźników  

z lewej i prawej strony wzoru ??!! 

Liczba JST niespełniająca  

relacji z art. 243w 2014 r. 

 1 miejsce po przecinku (0,0%) 135 

2 miejsca po przecinku (0,00%) 138 

3 miejsca po przecinku (0,000%) 153 

 

 

 Wielkości przyszłe i niepewne: 
 planowana na 2014 r. relacja (R + O ) / D 
 planowane Db, Wb, Dsm i D wg stanu na 30.09.2013 r., 
 wykonane Db, Wb, Dsm i D wg stanu na 31.12.2013 r., 

 zaokrąglenia przy obliczaniu wzoru?! 
 Automatyczne obliczanie spełnienia relacji przez aplikację 

wynikające z rozporządzenia (Dz.U. 2013 poz. 86) 



Analiza spełnienia art. 243 na 2014 r.  
(wg WPF podjętych przez JST i przekazanych do RIO do 5 maja 2013 r.) 

Gminy i miasta na prawach 
powiatu 

Powiaty i miasta na prawach 
powiatu 



Realistyczność prognoz  
a wskaźnik z art. 243 i dylematy nadzoru 

 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. może nie spełniać o wiele więcej JST. 

 

(R+O)/D  

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

Nie spełnia relacji  1 211  138 67  

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 



Wybrane warianty nowelizacji art. 243 
 Obecny wzór art. 243 (oczami matematyka) 

𝑅𝑛 + 𝑂𝑛
𝐷𝑛

<
1

3
  
(𝐷𝑏𝑛−𝑖− 𝑊𝑏𝑛−𝑖) + 𝐷𝑠𝑚𝑛−𝑖

𝐷𝑛−𝑖

3

𝑖=1

 

n – rok budżetowy na który ustalana jest relacja,  

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

 

 Wariant I – zmiana składnika jednorocznego 

𝑅𝑛 + 𝑂𝑛
𝐷𝑛

<
1

3
  
(𝐷𝑏𝑛−𝑖− (𝑊𝑏𝑛−𝑖− 𝑶𝒏−𝒊) + 𝐷𝑠𝑚𝑛−𝑖

𝐷𝑛−𝑖

3

𝑖=1

 

 

 Wariant II i III – zmiana składnika jednorocznego oraz 
wydłużenie okresu, z którego obliczana jest średnia do 5 lub 7 lat 



Ocena skutków Wariantu I 
nowelizacji art. 243 

Analiza spełnienia relacji z art. 243 

Średnia 

 wg aktualnych 

przepisów 

Średnia  

po wyłączeniu 

odsetek, poręczeń i 

gwarancji 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Nie spełnia relacji  1 211  138 67  942  57 14  

Spełnia relację na poziomie 

niższym niż 0,2 pkt % 
31  226  101  31  5  2  

Spełnia relację na poziomie  

0,2 pkt% - 1,0 pkt % 
161  531  354  154  45  25  

Spełnia relację na poziomie 

wyższym niż 1,0 pkt % 
1 406 1 914 2 287 1 682 2 702 2 768 



Ocena skutków Wariantu II i III 
nowelizacji art. 243 

Analiza spełnienia relacji z art. 

243 

Średnia  

wg Wariantu I  

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 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Nie spełnia relacji  942  57 14  777  156  97  726  128  130  

Spełnia relację na poziomie 

niższym niż 0,2 pkt % 
31  5  2  31  27  19  25  14  15  

Spełnia relację na poziomie  

0,2 pkt% - 1,0 pkt % 
154  45  25  122  103  108  123  80  110  

Spełnia relację na poziomie 

wyższym niż 1,0 pkt % 
1 682 2 702 2 768 1 879  2 523  2 585  1 935  2 587  2 554  



Analiza spełnienia art. 243 na 2014 r.  
(wg WPF podjętych przez JST i przekazanych do RIO do 5 maja 2013 r.) 

Gminy i miasta na prawach 
powiatu 

Powiaty i miasta na prawach 
powiatu 



Relacja art. 243 na 2014 r. z uwzględnieniem 
zmodyfikowanego wzoru średniej [Db-(Wb-O)+Dsm]/D   
(wg WPF podjętych przez JST i przekazanych do RIO do 5 maja 2013 r.) 

Gminy i miasta na prawach 
powiatu 

Powiaty i miasta na prawach 
powiatu 



Analiza spełnienia art. 243 na 2014 r.  
w województwach samorządowych 
(wg WPF podjętych przez JST i przekazanych do RIO do 5 maja 2013 r.) 

Wg aktualnego stanu 
prawnego 

Wg zmodyfikowanej średniej 
bez składnika O 



 art. 87c projektu zmiany ustawy o finansach publicznych 

 art. 30a Karty Nauczyciela  

 Monitorowanie stanu finansów JST 
 Kilka niezrealizowanych wniosków KR RIO 



Historyczny art. 87c projektu zmiany UoFP 
ograniczenie deficytu JST – rola analiz i symulacji 
jednostkowych 



Art. 30a Karty Nauczyciela  
 Skutki dla art. 242 i 243 na 2012 r.  

 1 JST przez wypłatę JDU ponad wydatki minimalne nie spełniło 
zasady Wb < Db 

 453 JST - wypłata JDU (bez pochodnych) pogorszyła relację z art. 243 
o co najmniej 0,1 pkt 

 Wynikające z wypłat dodatku uzupełniającego za 2011 r.: 
 314 JST – nie osiągnęło średnich wynagrodzeń w żadnej grupie 

awansu zawodowego i wypłaciło jednorazowe dodatki uzupełniające 
(JDU)  
 zadziałał mechanizm wyrównawczy 

 660 JST – wydało na etat co najmniej tyle ile średnia w każdej grupie 
awansu  
 taka była wola organów JST 

 1835 JST - „efekty uboczne” art. 30a Karty Nauczyciela 
 1007 JST - wydało więcej niż wydatki minimalne wynikające ze 

struktury zatrudnienia ale i tak musiało wypłacić JDU 

 828 JST –wypłata JDU doprowadziła do wydatkowania większej kwoty 
niż wydatki minimalne  



Monitorowanie stanu finansów JST 
 Czy obecny zakres danych w WPF jest optymalny ? 

 Odrębnie PIT (ok. 18% dochodów ogółem) 

 Odrębnie CIT (ok. 4% dochodów ogółem) 
 CIT w większości gmin ma marginalne znaczenie  

(a więc zwiększa błąd prognozy) 

 Podatki i opłaty (wszystkie) – poz. 1.1.3  
 Brak korelacji z podstawowymi dochodami podatkowymi 

 Zawiera także opłaty incydentalne!! 

 Wydatki inwestycyjne – poz. 11.4 (kontynuowane), poz. 11.5 
(nowe), poz. 11.6 (w formie dotacji) 
 Wiele wątpliwości interpretacyjnych  

 w tej części WPF jest dokumentem strategicznym czy 
ankietą? 



Monitorowanie stanu finansów JST 
 Niepełne wykorzystanie możliwości systemów 

teleinformatycznych 
 Brak obowiązku przesyłania bilansów z wykonania budżetu 

(system jest na to gotowy) 
 Źródło danych o nadwyżce budżetowej i wolnych środkach  

 Zdublowane systemy do sporządzania przez JST sprawozdań 
dla dysponentów budżetu państwa 
 Rb-50, Rb-27zz, Rb-ZN 

 Ustawowe wsparcie dla e-kontroli systemów księgowych 
 Brak regulacji w ustawie o rachunkowości 

 Jawność finansów publicznych a tajemnica statystyczna 
 Brak dostępności do danych z formularzy MZ-03  

(dane finansowe jednostki sektora finansów publicznych) 



Monitorowanie stanu finansów JST 
 Klasyfikacja budżetowa  

 Brak spójności klasyfikacji wydatków JST z art. 236 uofp 

 Czy samorządy naprawdę muszą planować wydatki w 
planach finansowych jednostek budżetowych w 
szczegółowości do każdego paragrafu? 
 na 261 różnych paragrafów wydatków  

około 150 może wystąpić w JST 

 Brak podziałek klasyfikacji dochodów i wydatków do 
monitowania np.: 
 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 Przeznaczenie środków z mandatów 

 Fundusz sołecki 

 Wynagrodzeń nauczycieli  



Rezerwa celowa na zarządzanie 
kryzysowe 
 Art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym  

(wprowadzony ustawą z 17 lipca 2009 r.) 

 Rezerwa celowa = co najmniej 0,5% wydatków budżetu 
pomniejszonych o: 

 wydatki inwestycyjne  
(w rozumieniu ufp z 2005 czy z 2009?) 

 tylko krajowe?  

 wraz z „wydatkami UE”?  

 z dotacjami na inwestycje? 

 wydatki na wynagrodzenia i pochodne  
(w rozumieniu ufp z 2005 czy z 2009?) 

 z „wydatkami UE”?  

 wydatki na obsługę długu. 

 

 




