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Ocena samowystarczalno ci bud etów gmin – 

analiza makroekonomiczna (za lata 2010–2011)

Streszczenie

Zasada subsydiarno ci, która jest elementem ratyÞ kowanego przez Polsk  traktatu 

z Maastricht wymaga, aby wszelkie rozwi zania systemowe i decyzje by y podejmowane 

jak najbli ej obywateli. Wi e si  to z procesem decentralizacji, wzrostem samodziel-

no ci i samowystarczalno ci w adz samorz dowych. Przez samowystarczalno  mo na 

rozumie  sytuacj  Þ nansowania wydatków przez uzyskiwane dochody w asne. Teoria Þ -

nansów ró norodnie deÞ niuje poj cie dochodów w asnych. Do w asnych mo na zaliczy  

te dochody, w zakresie których samorz d posiada atrybut w adztwa podatkowego lub jest 

w a cicielem ród a dochodów. Ustawa o dochodach jednostek samorz du terytorialnego 

dalece szerzej ujmuje dochody w asne. Wed ug rozwi za  ustawowych s  sporz dzane 

oÞ cjalne sprawozdania statystyczne. Ró nicom oceny stopnia samowystarczalno ci Þ -

nansowej gmin obliczonej wed ug kryterium ustawowego i alternatywnego kryterium 

w adztwa podatkowego i w asno ci ród a dochodów jest po wi cony niniejszy artyku . 

Rezultat porównania tak uzyskanych wyników ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale 

tak e polityczny w zakresie oceny pozycji Þ nansowej gmin. 

S owa kluczowe: samorz d terytorialny, dochody w asne, klasyÞ kacja, samowystarczalno

Wprowadzenie

Procesy decentralizacji nieroz cznie towarzysz  dokonuj cej si  w Pol-

sce transformacji gospodarczej i ustrojowej. W sferze funkcjonowania 

struktur w adzy oznacza ona eliminacj  hierarchicznego podporz dkowa-

nia w podziale zada  mi dzy pa stwo i jednostki samorz du terytorialnego 

poszczególnych szczebli. Ocena ich dzia a  dokonywana jest wy cznie 
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na podstawie kryterium legalno ci1. Podstawow  jednostk  samorz du te-

rytorialnego jest gmina2, która winna pozyskiwa  dochody stosowne do 

realizowanych zada 3. St d samowystarczalno  Þ nansowa gminy ma 

kluczowe znaczenie dla funkcjonowania w adz samorz dowych w Polsce. 

Oznacza ona zdolno  do Þ nansowania wydatków z dochodów w asnych4. 

Powstaj  tutaj dwie kwestie. Pierwsz  z nich jest to, czy jednostki samo-

rz du terytorialnego powinny by  samowystarczalne. Na to pytanie rysuje 

si  odpowied  przecz ca. Pe na decentralizacja dochodów prowadzi aby 

do pog bienia dysproporcji rozwojowych mi dzy poszczególnymi gmi-

nami, powiatami czy te  regionami. Polityka pa stwa winna zmierza  do 

likwidacji tych dysproporcji. Wymaga to funkcjonowania sprawnego me-

chanizmu redystrybucji dochodów, który umo liwia by wyrównywanie 

zró nicowa  dochodowych. Druga kwestia streszcza si  w pytaniu, pytanie 

jaki jest rzeczywisty poziom samowystarczalno ci Þ nansowej gmin jako 

podstawowych jednostek samorz du terytorialnego. Rozstrzygni ciu tego 

problemu po wi cone zosta o niniejsze opracowanie. 

Poj cie „samowystarczalno  Þ nansowa 

samorz du terytorialnego”

Zasada subsydiarno ci (pomocniczo ci), która stanowi podstaw  po-

dzia u zada  mi dzy samorz dy terytorialne poszczególnych szczebli, 

wymaga, aby wszystkie rozwi zania systemowe i decyzje sprawcze by y 

przedsi brane jak najbli ej obywatela5. W zwi zku z tymi niebudz cymi 

kontrowersji ideami ustanowiono przez Rad  Europy Europejsk  Kart  

 1 Por. A. Korzeniowska, R. Krawczyk, Poj cie i istota samorz du terytorialnego, [w:] ABC 
samorz du terytorialnego, red. A. Korzeniowska, Bydgoszcz– ód  2004, s. 24.

 2 Por. art. 164, p. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
(DzU Nr 78, poz. 483).

 3 Por. ibidem, art. 167.
 4 Por. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, System zasilania jednostek samorz du terytorialnego a pro-

blem samorz dno ci, [w:] Finansowanie jednostek samorz du terytorialnego, red. T. Wawak, 
Bielsko-Bia a 2001, s. 33–34.

 5 Por. F. Emmert, M. Morawicki, Prawo europejskie, Warszawa–Wroc aw 2001, s. 573.
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Samorz du Lokalnego6 oraz Europejsk  Kart  Samorz du Regionalnego7.

Nie ulega w tpliwo ci, e zasady Europejskiej Karty Samorz du Lokal-

nego odnosi  nale y do gmin. Mieszka cy gmin z mocy prawa stanowi  

spo eczno  lokaln 8. Z punktu widzenia niniejszego opracowania najbar-

dziej istotne s  wymogi dotycz ce kwestii Þ nansowych. Sankcjonuj  one 

prawo samorz dów lokalnych do dysponowania w asnymi rodkami Þ nan-

sowymi, które winny by  dopasowane do systemowo zagwarantowanych 

kompetencji oraz elastycznie dostosowane do zmienno ci poziomu kosz-

tów. Karta uwzgl dnia stosowanie procedur wyrównawczych i równowa-

cych, które maj  na celu ochron  ubo szych spo eczno ci. Wymagaj  

one uruchomienia mechanizmu redystrybucji, którego zasady winny by  

poddane spo ecznym konsultacjom. W szczególno ci subwencjonowanie 

gmin winno mie  ogólny charakter, a nie s u y  Þ nansowaniu specyÞ cz-

nych przedsi wzi . W zakresie Þ nansowania inwestycji wa ne s  uwa-

runkowania zapewniaj ce gminom dost pno  do rynków kapita owych9. 

Przedstawione wy ej zasady dotycz ce samorz dów lokalnych ozna-

czaj  niezbywalne ich prawo do decydowania o w asnych sprawach. Na-

ruszenie tych uprawnie  stanowi podstaw  ich obrony zarówno przed Na-

czelnym S dem Administracyjnym, jak i Trybuna em Konstytucyjnym.

W wietle powy szych rozwa a  pojawia si  problem samodzielno ci 

i samowystarczalno ci Þ nansowej gmin w Polsce. Samodzielno  nieroze-

 6 Uchwalona 15 pa dziernika 1985 r., ratyÞ kowana przez Polsk  w dniu 15 marca 1994 r. 
Powszechnie stosowane okre lenie Europejska Karta Samorz du Terytorialnego jest niepo-
prawne. Ukaza o si  w tej kwestii sprostowanie Ministra Spraw Zagranicznych. Na podstawie 
art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og aszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (DzU z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, z pó n. zm.) w polskim przek a-
dzie Europejskiej Karty Samorz du Terytorialnego, sporz dzonej w Strasburgu dnia 15 pa -
dziernika 1985 r. (DzU z 1994 r. Nr 124, poz. 607), prostuje si  nast puj ce b dy:
 ) w tytule umowy zamiast wyrazu „Terytorialnego” powinien by  wyraz „Lokalnego”;

  2) w preambule oraz w tytu ach artyku ów 2, 3, 4, 11 zamiast wyrazu „terytorialnego” powi-
nien by  wyraz „lokalnego”;

  3) w artyku ach 2, 3, 11, 13 zamiast wyrazu „terytorialnej” powinien by  wyraz „lokalnej” 
(DzU z 2006 r. Nr 154, poz. 1107).

 7 Ustanowiona przez Rad  Europy na IV Sesji Kongresu W adz Lokalnych i Regionalnych 
w dniach 3–5 czerwca 1997 r. w Strasburgu.

 8 Art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jedn.: DzU z dnia 23 maja 
2013 r., poz. 594) oraz art. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym 
(tekst jedn.: DzU z dnia 23 maja 2013 r., poz. 595).

 9 Na podstawie art. 9 Europejskiej Karty Samorz du Terytorialnego (DzU z 1994 r. Nr 124, 
poz. 607).
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rwalnie czy si  z mo liwo ci  decydowania o w asnych sprawach. Zatem 

samodzielno  Þ nansow  nale y wi za  z mo liwo ci  stanowienia o do-

chodach i wydatkach samorz dów, a w istocie o ukszta towaniu bud etu. 

Nie oznacza to jednak samowystarczalno ci Þ nansowej samorz dów, przez 

któr  mo na rozumie  sytuacj  Þ nansowania wydatków przez uzyskiwane 

dochody w asne. W pierwszym rz dzie ocena samowystarczalno ci samo-

rz dów dokonuje si  w oparciu o przepisy prawne, które systematyzuj  

dochody bud etów jednostek samorz du terytorialnego10. Znaczenie tej 

klasyÞ kacji jest o tyle wa ce, e determinuje obowi zuj c  sprawozdaw-

czo  bud etow  i rozwi zania ewidencyjne. 

Uregulowania systemowe dochodów jednostek samorz du terytorialne-

go rodz  powa ne implikacje zarówno praktyczne, jak i teoretyczne11. De-

terminuj  one bowiem uk ad planowania i sprawozdawczo ci bud etowej, 

który z kolei stwarza podstaw  interpretacji danych liczbowych, a ta ma 

powa ny ci ar spo eczny, gospodarczy i spekulatywny.

Ogólne rozstrzygni cia w tym obszarze zawiera Konstytucja RP: „Do-

chodami jednostek samorz du terytorialnego s  ich dochody w asne oraz 

subwencje ogólne i dotacje celowe z bud etu pa stwa”12. Z przytoczonego 

sformu owania wynika, e dochody, które nie s  dotacjami celowymi lub 

subwencjami z bud etu pa stwa, stanowi  dochody w asne. Kontrower-

sjom wokó  interpretacji dochodów w asnych b dzie po wi cona dalsza 

cz  wywodów. 

Najbardziej generalnie rzecz ujmuj c, dotacje mo na podzieli  na celo-

we, przedmiotowe i podmiotowe13. W aspekcie ekonomicznym trudno jest 

ten podzia  uzna  za dychotomiczny. Sformalizowane powi zanie poszcze-

gólnych dotacji z okre lonymi transferami umo liwia sprecyzowanie tej 

klasyÞ kacji. Dotacje celowe mog  by  udzielane na pe ne lub cz ciowe 

Þ nansowanie:

 10 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (DzU 
z 2003 r. Nr 80, poz. 526).

 11 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (DzU 
z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z pó niejszymi zmianami).

 12 Art. 167, ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 
z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z pó niejszymi zmianami).

 13 Por. C. Kosikowski, Nowa ustawa o Þ nansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, 
s. 350.
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1) zada  zleconych jednostkom samorz du terytorialnego;

2) zada  ustawowych, tak e w obszarze mecenatu w zakresie kultury, re-

alizowanych przez instytucje nieb d ce jednostkami samorz du teryto-

rialnego;

3) zada  w asnych bie cych jednostek samorz du terytorialnego; 

4) zada  ustawowych agencji wykonawczych realizowanych przez inne 

jednostki z uwzgl dnieniem wynagrodze  wraz z pochodnymi i p atno-

ciami odsetkowymi w zwi zku z zaci gni tymi kredytami i zakupem 

dóbr i us ug;

5) zada  zlecanych organizacjom pozarz dowym;

6) nak adów zwi zanych z kosztami realizacji inwestycji, tak e pochodz -

cych z pomocowych funduszy strukturalnych oraz zagranicznych me-

chanizmów Þ nansowych;

7) rodków na realizacj  pomocy technicznej i innych ustawowo okre lo-

nych14.

Jak wynika z powy szego, mimo szerokiego obszaru stosowania za 

charakterystyczn  cech  dotacji celowych nale y uzna  ich szczegó owo 

okre lone przeznaczenie usytuowane w obszarze tak zada  bie cych, jak 

i inwestycyjnych Þ nansowanych zarówno z bud etu pa stwa, jak i bud e-

tów samorz dowych, a na szczególne zaakcentowanie zas uguje dotowanie 

inwestycji z unijnych i innych zagranicznych rodków pomocowych nie-

podlegaj cych zwrotowi.

Rozwi zania systemowe przewiduj , e dotacja zwi zana z doÞ nanso-

waniem zada  w asnych, tak bie cych, jak i inwestycyjnych, nie mo e 

przekroczy  80% kosztów zadania15. Odst pstwo od tej zasady mo e by  

zmienione ustawowo. Nie ulega w tpliwo ci, e celem takiego rozwi zania 

jest bod cowe oddzia ywania na gromadzenie dochodów przez samorz dy.

Z kolei dotacje przedmiotowe okre lone s  jako „ rodki przeznaczo-

ne na dop aty do okre lonych rodzajów wyrobów lub us ug kalkulowane 

wed ug stawek jednostkowych”16. Oparciem prawnym omawianej dotacji 

mog  by  ustawy lub przepisy Unii Europejskiej, a beneÞ cjentami – przed-

 14 Por. art. 127 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorial-
nego (DzU z 2003 r., Nr 80, poz. 526).

 15 Por. ibidem, art. 128.
 16 Ibidem, art. 130.
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si biorstwa wytwarzaj ce dotowane produkty lub wiadcz ce us ugi oraz 

podmioty realizuj ce zadania na rzecz rolnictwa. Kwoty dotacji i ich przed-

miot winny by  uj te w ustawie bud etowej17. Natomiast stawki dotacji 

ustalaj  odpowiedni ministrowie w porozumieniu z Ministrem Finansów18.

Jednostkom samorz du terytorialnego szczebla podstawowego przys u-

guje subwencja ogólna, której wysoko  wynika z kwoty uj tej w ustawie 

bud etowej. Sk ada si  ona z cz ci o wiatowej, wyrównawczej i równo-

wa cej, a samorz dom szczebla wojewódzkiego w miejsce subwencji 

równowa cej ustanowiona zosta a cz  regionalna subwencji ogólnej19.

Dochody jednostek samorz du terytorialnego 

w wietle uwarunkowa  systemowych oraz kryterium 

w adztwa podatkowego i w asno ci ród a dochodów

W my l prezentowanych rozwi za  systemowych do dochodów w as-

nych jednostek samorz du terytorialnego zalicza si  wp ywy z tytu u po-

datku od nieruchomo ci, rolnego, le nego, od rodków transportowych, 

dochodowego od osób Þ zycznych op acanego w formie karty podatko-

wej, od spadków i darowizn, od czynno ci cywilnoprawnych, wp ywy 

z op aty skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania 

psów, eksploatacyjnej, udzia y w podatkach pa stwowych, a tak e docho-

dy uzyskiwane przez gminne jednostki bud etowe oraz wp aty od gmin-

nych zak adów bud etowych, dochody z maj tku gminy, spadki, zapisy 

i darowizny, dochody z kar pieni nych i grzywien okre lonych w odr b-

nych przepisach, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa 

w zwi zku z realizacj  zada  z zakresu administracji rz dowej oraz innych 

zada  zleconych ustawami, odsetki od po yczek udzielanych przez gmin , 

odsetki od nieterminowo przekazywanych nale no ci stanowi cych do-

chody gminy, odsetki od rodków Þ nansowych gromadzonych na rachun-

 17 Por. ibidem, art. 130.
 18 Por. ibidem, ust. 3–7.
 19 Art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorial-

nego (DzU z 2010 r. Nr 80, poz. 526) za http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-13-listo-
pada-2003-r-o-dochodach-jednostek-samorzadu-terytorialnego/, data dost pu: 25 pa dzierni-
ka 2012 r.
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kach bankowych gminy, dotacje z bud etów innych jednostek samorz du 

terytorialnego i ewentualnie innych uiszczanych na podstawie odr bnych 

przepisów. 

Bez wzgl du na ostro  sformu owanych zasad funkcjonowania dotacji 

nie ulega w tpliwo ci, e zawsze w mniejszym lub wi kszym stopniu zale-

 one od woli podmiotu dotuj cego.

Obok dotacji w systemie zasilania Þ nansowego samorz dów funkcjonu-

je system ich subwencjonowania. Za o eniem subwencji ogólnej jest wy-

soce zobiektywizowany system jej tworzenia i podzia u. 

Przedstawione wy ej uwarunkowane systemowo rozumienie dochodów 

w asnych zdaje si  zbyt szerokie. Mo liwe s  w tym zakresie bardzo ró -

ne interpretacje. Wydaje si  jednak, e najtrafniejsze rozstrzygni cie tego 

problemu winno by  oparte na kryterium w adztwa podatkowego. Ozna-

cza ono uprawnienie do stanowienia tych dochodów, dodatków do nich, 

kryteriów ich wymiaru, poboru, zaniechania wymiaru, umarzania czy te  

udzielania innych ulg. W zakresie podatków uprawnienia te dotycz  po-

datku rolnego, le nego, od nieruchomo ci, od rodków transportowych 

oraz op aty skarbowej, miejscowej administracyjnej, eksploatacyjnej i od 

posiadania psów. Mo na zatem stwierdzi , e w zakresie tych podatków 

i op at na szczeblu gminy skoncentrowane zosta y najwa niejsze elemen-

ty instrumentarium polityki podatkowej. „Przyznanie organom lokalnym 

kompetencji prawotwórczych w zakresie dodatków lokalnych ma g bokie 

uzasadnienie ustrojowe i gospodarcze. Zwi ksza bowiem odpowiedzial-

no  wobec wyborców za prowadzon  gospodark  Þ nansow , zwi ksza 

te  donios o  uchwalania bud etu przez rady lokalne, a ponadto bez w t-

pienia ma dodatni wp yw na efektywno  gospodarowania rodkami Þ nan-

sowymi”20.

Jednostki samorz du terytorialnego s  w a cicielami maj tku komunal-

nego, z którego mog  czerpa  dochody z tytu u najmu, dzier awy, oddania 

w u ytkowanie, op at, a tak e przychody z tytu u sprzeda y i prywatyzacji, 

co oznacza, e nale y je zaliczy  do dochodów w asnych.

 20 W. Nykiel, Rola dochodów w równowa eniu bud etów lokalnych, ód , 1993, s. 53.
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Zatem do dochodów w asnych zaliczy  nale y:

1) dochody, w zakresie których samorz dy dysponuj  atrybutem w adztwa;

2) dochody z tytu u posiadanego maj tku. 

Je li uzna  powy sze rozumienie dochodów w asnych za w a ciwe, to 

trzeba podkre li , e ani powiaty, ani województwa nie maj  dochodów, 

w zakresie których wyposa one by yby w atrybut w adztwa podatkowego.

Analiza formalnej i realnej 

samowystarczalno ci Þ nansowej gmin 

W tab. 1 uj to dochody gmin w uk adzie wynikaj cym z uregulowa  

ustawy o dochodach jednostek samorz dy terytorialnego. W roku 2011 

wynios y one 75 830,70 mld z otych i w stosunku do roku poprzednie-

go wzros y o 4,9%. Przy przyj ciu tak obszernego rozumienia dochodów 

w asnych ukszta towa y si  one na poziomie 34 489,90 mln z otych, w po-

równaniu z rokiem 2010 wzros y o 6,9%. W ustawowo zdeterminowanym 

uk adzie sprawozdawczo ci udzia  dochodów w asnych w 2001 wyniós  

45,5% i w stosunku do roku poprzedniego zwi kszy  si  o 0,9%.

Tab. 1. Poziom i struktura dochodów gmin wed ug klasyÞ kacji ustawowej w mln z otych

Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r. 2010 r. w % 2011 r. w %

D������ ��� em 72 310,50 75 830,70 100 100

Dotacje ogó em 1� ��!"�! 18 073,20 24,0218 23,8336

Subwencja ogólna 22 675,80 23 267,60 31,3589 30,6836

Dochody w asne: �3 3#$"$! 34 489,90 44,6192 45,4828

Udzia  w podatku dochodo-

wym o osób prawnych
#1�"$! 757,00 0,85382 0,99828

Udzia  w podatku dochodo-

wym od osób Þ zycznych
1! !%!"�! 11 339,80 13,9403 14,9541

Podatek rolny 9�$"1! 1 045,90 1,34711 1,37926

Podatek od nieruchomo ci 9 !#!"&! 9 770,60 12,53 12,8848

Podatek le ny 1#�"�! 186,10 0,22638 0,24542

Podatek od rodków 

transportowych
560,60 596,50 0,77527 0,78662
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Podatek w formie karty 

podatkowej
4)*+, 45,20 0,06334 0,05961

Podatek od spadków 

i darowizn
120,90 119,20 0,1672 0,15719

Podatek od czynno ci 

cywilnoprawnych
-./*0, 761,60 1,09431 1,00434

Op ata skarbowa 22)*-, 217,40 0,31213 0,28669

Op ata eksploatacyjna 22+*+, 278,00 0,31641 0,36661

Op ata targowa /42*), 148,60 0,19707 0,19596

Dochody z maj tku 2 52+*2, 2 602,4 3,6346 3,43186

Pozosta e dochody 5 524*), 6 621,50 9,16119 8,73195

8ród o: obliczenia w asne na podstawie: GUS, Gospodarka Þ nansowa jednostek samorz du terytorialnego 
2011, Warszawa 2012, tab. 22, s. 57.

W sumie dochody w asne w 2010 r. to 32 264,40 mln z otych, co stano-

wi o 44,62% ogó u dochodów. Dochody te w roku nast pnym wzros y do 34 

489,90 mln z otych, co odpowiada wska nikowi udzia u 45,48% i oznacza 

wzrost o 0,9%. Wydatki bud etów gmin w 2011 r. to 86 102,50 mln z otych. 

W stosunku do 2010 r. wzros y o 6361,90 mln z otych, to jest o 8,0%21:

Trzeba w tym miejscu zauwa y , e dochody ustawowo rozumiane jako 

w asne w 2010 r. stanowi y 44,61% ogó u dochodów, a w roku 2011 – 

45,83%. Oznacza to stosunkowo wysoki stopie  samowystarczalno ci Þ -

nansowej gmin, co jednak stwarza zafa szowany obraz rzeczywisto ci.

Do odmiennych wyników prowadzi przyj cie, e do dochodów w a-

snych zalicza si  dochody, w zakresie których samorz dy dysponuj  atry-

butem w adztwa podatkowego, oraz dochody z tytu u dysponowania ma-

j tkiem komunalnym.

W konsekwencji przyj cia tych kryteriów rysuje si  odmienna klasyÞ -

kacja dochodów. 

W tab. 2 zaprezentowano w odmiennym uk adzie klasyÞ kacyjnym do-

chody bud etów gminnych. 

 21 Obliczenia na podstawie GUS, Gospodarka Þ nansowa jednostek samorz du terytorialnego 
2011, Warszawa 2012, tab. 21.
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Oprócz dochodów w asnych wyodr bni  mo na:

1) udzia y w podatkach pa stwowych, do których zalicza si  udzia  w po-

datku dochodowym od osób Þ zycznych i od osób prawnych oraz op at  

eksploatacyjn ; jednostkom samorz du terytorialnego przypada 60% 

wp ywów z tej op aty, a 40% stanowi dochód Narodowego Funduszu 

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej22;

2) dochody pobierane na rzecz jednostek samorz du terytorialnego przez urz -

dy skarbowe – do tej grupy zaliczy  nale y podatek od spadków i darowizn, 

podatek od czynno ci cywilnoprawnych oraz zrycza towane opodatkowa-

nie drobnej dzia alno ci gospodarczej w formie karty podatkowej23;

3) dotacje i subwencje z bud etu pa stwa.

Pewnych trudno ci dostarcza pozycja Pozosta e dochody uj ta w spra-

wozdawczo ci GUS, a wi c wed ug klasyÞ kacji ustawowej w grupie do-

chody w asne. Ujmuje ona szeroki konglomerat dochodów i nie ma danych 

liczbowych pozwalaj cych wybra  te pozycje, które wed ug kryterium 

w adztwa podatkowanego i w asno ci ród a dochodów nale a oby za-

kwaliÞ kowa  jako dochody w asne. W powo anym tu opracowaniu GUS 

zawarta jest informacja dotycz ca gmin „W strukturze pozosta ych docho-

dów w analizowanym okresie dominuj cy udzia  mia y rodki na doÞ nan-

sowanie w asnych inwestycji gmin, pozyskane z innych róde  (25,1%)24”.

Tab. 2. Poziom i struktura dochodów gmin wed ug kryterium 
w adztwa podatkowego i w asno ci ród a dochodów w mln z

W=>?@?ABCEFGAFGA HIKI LM HIKK LM HIKI LM N O HIKK LM N O

Dochody ogó em 72 310,50 75 830,70 100 100

PQRSTUV XQYZ[ \]^_`a ` a^b_\a `_c^]`` `_c]\de

Podatek od nieruchomo ci \ aea_ba 9 770,60 12,53 12,8848

Podatek le ny `ec_]a 186,10 0,22638 0,24542

 22 Szerzej na ten temat: http://daniny.wro24.com.pl/index.php/42-system-podatkowy-w-polsce/
oplaty/51-oplata-eksploatacyjna, data dost pu: 22 maja 2013 r.

 23 Dla ka dego podatnika rozliczaj cego si  w tej formie stawki podatku p aconego w formie kar-
ty podatkowej ustala w decyzji w a ciwy naczelnik urz du skarbowego: na podstawie danych 
przedstawionych przez podatnika we wniosku PIT-16 i kwot okre lonych w tabeli stanowi cej 
za cznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osi ganych przez osoby Þ zyczne; http://ryczalt.wieszjak.pl/karta-po-
datkowa/313305,Karta-podatkowa-2013-stawki.html, data dost pu: 21 maja 2013 r.

 24 GUS, Gospodarka Þ nansowa jednostek samorz du terytorialnego 2011, Warszawa 2012, s. 59.
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hijklmn ij rodków 
transportowych

560,60 596,50 0,77527 0,78662

Op ata targowa opqrst 148,60 0,19707 0,19596

Op ata skarbowa qqsrut 217,40 0,31213 0,28669

Dochody z maj tku q vqwrqt 2 602,40 3,6346 3,43186

Pozosta e dochody w asne 4 961,75 4 959,50 6,86173 6,54023

xiyzij{ | asne – razem 18 491,40 19 309,60 25,5722 25,4641

hi}i~lk e dochody 
inwestycyjne

1 968,52 1 949,20 2,7223181 2,57046

�����  w podatku dochodowym 
od osób prawnych

617,40 757,00 0,85382 0,99828

Udzia  w podatku dochodowym 
od osób Þ zycznych

�� ������ 11 339,80 13,9403 14,9541

Op ata eksploatacyjna ������ 278,00 13,9403 0,36661

����� y – razem 10 926,50 12 374,80 15,1105 16,319

����� ��������� ����� ����� ������� �������

Podatek od spadków darowizn 120,90 119,20 0,1672 0,15719

Podatek od czynno ci 
cywilno-prawnych

������ 761,60 1,09431 1,00434

������� ���������
przez Urz dy Skarbowe

958,00 926,00 1,32484 1,22114

������� ��� em 17 217,50 18 073,20 23,8105 23,8336

Subwencja ogólna 22 675,80 23 267,60 31,3589 30,6836

�������   ¡¢������� ���£�� 39 893,30 41 340,80 55,1694 54,5172

¤ród o: obliczenia na podstawie tab. 1.

Wed ug powo anego kryterium kwot tych nie mo na zaliczy  do docho-

dów w asnych. Zatem kieruj c si  zasad  zachowania bezpiecze stwa przy 

formu owaniu ocen, do dochodów w asnych zaliczono pozosta  cz , to 

jest 74,9% omawianej kwoty. 

Z przedstawionych wywodów wynika, e podstawowym ród em do-

chodów bud etów gminnych s  dotacje i subwencja ogólna – ich zsumo-

wany udzia  stanowi  w 2010 r. 55,17, a w 2011 r. – 54,52% ogó u do-

chodów gmin. Udzia y w dochodach pa stwowych wynosi y odpowiednio 

15,11 i 16,32%. Niewielkie znaczenie mia y podatki pobierane przez urz -

dy skarbowe. Wska nik ich udzia u to jedynie 1,32 oraz 1,22%.

Ocena samowystarczalno ci bud etów gmin...



¥¦

Udzia  dochodów w asnych ustalonych na podstawie kryterium w adz-

twa podatkowego i w asno ci ród a dochodów to odpowiednio 25,57 oraz 

25,46%. Jak wynika z powy szego, samowystarczalno  Þ nansowa gmin 

jest niewielka. Ich dochody opieraj  si  na systemie wyrównawczym. Udzia  

tych rodków wynosi  odpowiednio 74,43 oraz 74,54%. S  to wyniki zna-

cz co ró ni ce si  od uzyskanych przy zastosowaniu kryterium ustawowego. 

Mo liwe kierunki dzia a  zwi kszaj cych samowystarczalno  

Þ nansow  jednostek samorz du terytorialnego

W adze samorz dowe winny si  czu  gospodarzami na swoim terenie. 

Przy ma ym udziale dochodów w asnych s  one poddawane ró nym central-

nym ograniczeniom, co mo e pomniejsza  mo liwo ci rozwojowe gmin. Nie 

ulega w tpliwo ci, e do zmian nale y podchodzi  z najwy sz  ostro no ci , 

tak aby nie rozregulowa  funkcjonuj cych mechanizmów zarz dzania.

Wydaje si , e dochody przekazywane gminom, a pobierane przez urz dy 

skarbowe mog  w przysz o ci stanowi  dochód bud etu pa stwa. Dochody z ty-

tu u podatku od spadków i darowizn ze wzgl du na nieregularno  wyst powania 

okoliczno ci uzasadniaj cych wymiar podatku s  w skali gminy trudne do pre-

cyzyjnego planowania. W skali dzia ania urz dów skarbowych, która generalnie 

odpowiada terytorium powiatu, planowanie dochodów wydaje si  mo liwe.

Zarówno podatek od czynno ci cywilnoprawnych, jak i podatek od 

spadków i darowizn mo e dostarcza  gminom problemów zwi zanych 

z ustaleniem podstawy opodatkowania w bardziej z o onych przypadkach 

(np. dzie  sztuki, kosztowno ci, maj tku nieruchomego itp.). Wyspecjali-

zowany aparat urz dów skarbowych tego typu problemy mo e rozwi zy-

wa  daleko sprawniej ni  gminy. 

Administrowanie opodatkowaniem w formie karty podatkowej podle-

ga faktycznie urz dom skarbowym, do których nale y te  kontrola w tym 

zakresie. Nie ma zatem istotnych przes anek, aby przesun  dochody z tej 

formy opodatkowania do bud etu pa stwa. Pomniejszenie dochodów gmin 

z tytu u przekazania wp ywów z wymienionych podatków nie b dzie istot-

ne. Jak wynika z danych liczbowych zawartych w tab. 2, czny udzia  

wp ywów z wymienionych podatków stanowi  w 2010 r. 1,32%, a w roku 
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nast pnym jedynie 1,22%. Przesuni cie tych dochodów do bud etu pa -

stwa nie wp ynie w istotnym stopniu na dochody bud etów gmin, a upo-

rz dkuje wymiar, pobór i egzekucj  podatków. 

Teoria Þ nansów formu uje wiele funkcji podatków. Oprócz najwa niejszej, 

Þ skalnej, która – najogólniej rzecz bior c – polega na zasilaniu bud etu pa stwa 

i samorz dów, wymienia redystrybucyjn  i stymulacyjn  funkcj  podatków25. 

Stymulacja podatkowa polega na sk anianiu podatników do po danego zacho-

wania poprzez stosowanie bod ców pozytywnych – obni ek lub negatywnych 

– zwy ek podatkowych. Oznacza to, e podatki mog  by  wykorzystywane 

w procesie zarz dzania26. Szczególnie skutecznym obszarem stosowania takich 

bod ców wydaje si  podatek od nieruchomo ci, a stosowane ulgi mog  polega  

na obni eniu stawek podatku, np. pod warunkiem tworzenia nowych miejsc 

pracy, zatrudnienia osób bezrobotnych, umo liwienia odbycia sta u, zatrudnie-

nia absolwentów itp.27 Samorz dy lokalne stosunkowo ch tnie stosuj  tego typu 

ulgi i zwolnienia podatkowe. Szacuje si , e w 2010 r. osi gn y kwot  2 mld 

z otych28. Pojawia si  tutaj fundamentalny i trudny do rozstrzygni cia problem 

sprzeczno ci mi dzy Þ skaln  a stymulacyjn  funkcj  podatków.

Wydaje si  celowe, aby udzia y w podatku dochodowym od osób Þ zycznych 

zast pi  lokalnymi dodatkami do tego podatku. Rozwi zanie takie umo liwia-

oby prowadzenie uzasadnionej polityki podatkowej w zakresie tego podatku 

i tym samym stanowi o przes ank  wyznaczania mo liwych do osi gni cia 

pozaÞ skalnych celów opodatkowania. Przewaga dodatków nad udzia ami 

nie budzi w tpliwo ci. Jednostki samorz du terytorialnego nie maj  adnego 

wp ywu na udzia y, nie maj  one adnych oddzia ywa  motywacyjnych. Nie 

wymaj  dzia a  w celu ich uzyskania. O dodatkach decydowa  b d  mog y 

samodzielnie. Takie zmiany mog yby dokonywa  si  ewolucyjnie i stopniowo 

zosta  przeniesione na udzia y w podatku dochodowym od osób prawnych29.

 25 Szerzej na ten temat: J. Rutkowski, Podatek dochodowy od osób Þ zycznych w Polsce lat 
90-tych, ód  2000, s. 27–34.

 26 Por. idem, Wybrane elementy zarz dzania przez podatki w jednostkach samorz du teryto-
rialnego, [w:] Wybrane aspekty zarz dzania i gospodarowania w sektorze publicznym, red. 
D. Stawasz, seria: Folia Oeconomica, nr 215, ód  2008, s. 27–41.

 27 Por. idem. Zarz dzanie dochodami bud etów lokalnych, [w:] Wspó czesne problemy zarz -
dzania Þ nansami lokalnymi, red. A. Ko uch, K. Brzozowska, Kraków 2006, s. 35–71. 

 28 Por. Narastaj ce dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne dzia ania. Raport o stanie samo-
rz dno ci terytorialnej w Polsce, red. J. Hausner, Kraków 2013, s. 50.

¨© Ibidem.
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S  to tylko wybiórczo zasygnalizowane mechanizmy usprawniaj ce za-

rz dzanie dochodami gmin. Maj  one charakter porz dkuj cy i decentrali-

zuj cy niektóre mo liwe do stanowienia dochody. Nale y mie  jednak na 

wzgl dzie, e decentralizacja umacnia jednostki silniejsze i os abia jed-

nostki o mniejszym potencjale ekonomicznym. Prowadzi  to mo e do po-

g bienia dysproporcji rozwojowych. Zatem wprowadzenie jakichkolwiek 

reform w zakresie dochodów w asnych musi poci gn  za sob  zmiany 

w systemie subwencjonowania gmin. 

Mo na jednak domniemywa , e dochodami wypracowanymi samo-

dzielnie przez gmin  zarz dza si  bardziej racjonalnie ni  otrzymywany-

mi subwencjami i dotacjami, racjonalizacji gospodarowania sprzyja zatem 

maksymalizacja udzia u dochodów w asnych.

Nie ulega w tpliwo ci, e zmiana instrumentarium dochodowego gmin 

wymaga prowadzenie wnikliwych dalszych bada .

An evaluation of self-sufÞ ciency of the municipal budget 

- an microeconomic analysis (for 2010-2011)

Summary

The principle of subsidiarity, which is a part of ratiÞ ed by Poland Maastricht Treaty, 

requires that all system solutions and decisions should be taken closely to the citizens. 

This is connected with the process of decentralization, increased autonomy and self-suf-

Þ ciency of local governments. Self-sufÞ ciency is a situation of Þ nancing ex penditures by 

the own income. In the theory of Þ nance there are a lot of deÞ nitions of own income. Own 

income are the income with respect to which local government has the attribute of control 

or is the owner of the source of the income. The Act on Local Government Revenue far 

more widely recognizes municipal revenues. In accordance with the act ofÞ cial statistical 

reports are made. This article is focused on the differences between an assessment of the 

degree of self-reliance calculated according to the act and the alternative criterion of the 

tax control and the ownership of the sources of the incomes. The result of this comparison 

has not only the economic but also political dimension in the context of the valuation of 

Þ nancial position of the municipalities.

Keywords: local government, own income, classiÞ cation, self-sufÞ ciency
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