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Ocena samowystarczalnoĞci budĪetów gmin –
analiza makroekonomiczna (za lata 2010–2011)

Streszczenie
Zasada subsydiarnoĞci, która jest elementem ratyÞkowanego przez PolskĊ traktatu
z Maastricht wymaga, aby wszelkie rozwiązania systemowe i decyzje byáy podejmowane
jak najbliĪej obywateli. WiąĪe siĊ to z procesem decentralizacji, wzrostem samodzielnoĞci i samowystarczalnoĞci wáadz samorządowych. Przez samowystarczalnoĞü moĪna
rozumieü sytuacjĊ Þnansowania wydatków przez uzyskiwane dochody wáasne. Teoria Þnansów róĪnorodnie deÞniuje pojĊcie dochodów wáasnych. Do wáasnych moĪna zaliczyü
te dochody, w zakresie których samorząd posiada atrybut wáadztwa podatkowego lub jest
wáaĞcicielem Ĩródáa dochodów. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
dalece szerzej ujmuje dochody wáasne. Wedáug rozwiązaĔ ustawowych są sporządzane
oÞcjalne sprawozdania statystyczne. RóĪnicom oceny stopnia samowystarczalnoĞci Þnansowej gmin obliczonej wedáug kryterium ustawowego i alternatywnego kryterium
wáadztwa podatkowego i wáasnoĞci Ĩródáa dochodów jest poĞwiĊcony niniejszy artykuá.
Rezultat porównania tak uzyskanych wyników ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale
takĪe polityczny w zakresie oceny pozycji Þnansowej gmin.
Sáowa kluczowe: samorząd terytorialny, dochody wáasne, klasyÞkacja, samowystarczalnoĞü

Wprowadzenie
Procesy decentralizacji nierozáącznie towarzyszą dokonującej siĊ w Polsce transformacji gospodarczej i ustrojowej. W sferze funkcjonowania
struktur wáadzy oznacza ona eliminacjĊ hierarchicznego podporządkowania w podziale zadaĔ miĊdzy paĔstwo i jednostki samorządu terytorialnego
poszczególnych szczebli. Ocena ich dziaáaĔ dokonywana jest wyáącznie
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na podstawie kryterium legalnoĞci1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina2, która winna pozyskiwaü dochody stosowne do
realizowanych zadaĔ3. Stąd samowystarczalnoĞü Þnansowa gminy ma
kluczowe znaczenie dla funkcjonowania wáadz samorządowych w Polsce.
Oznacza ona zdolnoĞü do Þnansowania wydatków z dochodów wáasnych4.
Powstają tutaj dwie kwestie. Pierwszą z nich jest to, czy jednostki samorządu terytorialnego powinny byü samowystarczalne. Na to pytanie rysuje
siĊ odpowiedĨ przecząca. Peána decentralizacja dochodów prowadziáaby
do pogáĊbienia dysproporcji rozwojowych miĊdzy poszczególnymi gminami, powiatami czy teĪ regionami. Polityka paĔstwa winna zmierzaü do
likwidacji tych dysproporcji. Wymaga to funkcjonowania sprawnego mechanizmu redystrybucji dochodów, który umoĪliwiaáby wyrównywanie
zróĪnicowaĔ dochodowych. Druga kwestia streszcza siĊ w pytaniu, pytanie
jaki jest rzeczywisty poziom samowystarczalnoĞci Þnansowej gmin jako
podstawowych jednostek samorządu terytorialnego. RozstrzygniĊciu tego
problemu poĞwiĊcone zostaáo niniejsze opracowanie.

PojĊcie „samowystarczalnoĞü Þnansowa
samorządu terytorialnego”
Zasada subsydiarnoĞci (pomocniczoĞci), która stanowi podstawĊ podziaáu zadaĔ miĊdzy samorządy terytorialne poszczególnych szczebli,
wymaga, aby wszystkie rozwiązania systemowe i decyzje sprawcze byáy
przedsiĊbrane jak najbliĪej obywatela5. W związku z tymi niebudzącymi
kontrowersji ideami ustanowiono przez RadĊ Europy Europejską KartĊ

1

2

3
4

5

Por. A. Korzeniowska, R. Krawczyk, PojĊcie i istota samorządu terytorialnego, [w:] ABC
samorządu terytorialnego, red. A. Korzeniowska, Bydgoszcz–àódĨ 2004, s. 24.
Por. art. 164, p. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(DzU Nr 78, poz. 483).
Por. ibidem, art. 167.
Por. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, System zasilania jednostek samorządu terytorialnego a problem samorządnoĞci, [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, red. T. Wawak,
Bielsko-Biaáa 2001, s. 33–34.
Por. F. Emmert, M. Morawicki, Prawo europejskie, Warszawa–Wrocáaw 2001, s. 573.
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Samorządu Lokalnego6 oraz Europejską KartĊ Samorządu Regionalnego7.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe zasady Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego odnosiü naleĪy do gmin. MieszkaĔcy gmin z mocy prawa stanowią
spoáecznoĞü lokalną8. Z punktu widzenia niniejszego opracowania najbardziej istotne są wymogi dotyczące kwestii Þnansowych. Sankcjonują one
prawo samorządów lokalnych do dysponowania wáasnymi Ğrodkami Þnansowymi, które winny byü dopasowane do systemowo zagwarantowanych
kompetencji oraz elastycznie dostosowane do zmiennoĞci poziomu kosztów. Karta uwzglĊdnia stosowanie procedur wyrównawczych i równowaĪących, które mają na celu ochronĊ uboĪszych spoáecznoĞci. Wymagają
one uruchomienia mechanizmu redystrybucji, którego zasady winny byü
poddane spoáecznym konsultacjom. W szczególnoĞci subwencjonowanie
gmin winno mieü ogólny charakter, a nie sáuĪyü Þnansowaniu specyÞcznych przedsiĊwziĊü. W zakresie Þnansowania inwestycji waĪne są uwarunkowania zapewniające gminom dostĊpnoĞü do rynków kapitaáowych9.
Przedstawione wyĪej zasady dotyczące samorządów lokalnych oznaczają niezbywalne ich prawo do decydowania o wáasnych sprawach. Naruszenie tych uprawnieĔ stanowi podstawĊ ich obrony zarówno przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak i Trybunaáem Konstytucyjnym.
W Ğwietle powyĪszych rozwaĪaĔ pojawia siĊ problem samodzielnoĞci
i samowystarczalnoĞci Þnansowej gmin w Polsce. SamodzielnoĞü nieroze6

7

8

9

Uchwalona 15 paĨdziernika 1985 r., ratyÞkowana przez PolskĊ w dniu 15 marca 1994 r.
Powszechnie stosowane okreĞlenie Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jest niepoprawne. Ukazaáo siĊ w tej kwestii sprostowanie Ministra Spraw Zagranicznych. Na podstawie
art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogáaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (DzU z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, z póĨn. zm.) w polskim przekáadzie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 paĨdziernika 1985 r. (DzU z 1994 r. Nr 124, poz. 607), prostuje siĊ nastĊpujące báĊdy:
) w tytule umowy zamiast wyrazu „Terytorialnego” powinien byü wyraz „Lokalnego”;
2
) w preambule oraz w tytuáach artykuáów 2, 3, 4, 11 zamiast wyrazu „terytorialnego” powinien byü wyraz „lokalnego”;
3
) w artykuáach 2, 3, 11, 13 zamiast wyrazu „terytorialnej” powinien byü wyraz „lokalnej”
(DzU z 2006 r. Nr 154, poz. 1107).
Ustanowiona przez RadĊ Europy na IV Sesji Kongresu Wáadz Lokalnych i Regionalnych
w dniach 3–5 czerwca 1997 r. w Strasburgu.
Art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: DzU z dnia 23 maja
2013 r., poz. 594) oraz art. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn.: DzU z dnia 23 maja 2013 r., poz. 595).
Na podstawie art. 9 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (DzU z 1994 r. Nr 124,
poz. 607).
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rwalnie áączy siĊ z moĪliwoĞcią decydowania o wáasnych sprawach. Zatem
samodzielnoĞü Þnansową naleĪy wiązaü z moĪliwoĞcią stanowienia o dochodach i wydatkach samorządów, a w istocie o uksztaátowaniu budĪetu.
Nie oznacza to jednak samowystarczalnoĞci Þnansowej samorządów, przez
którą moĪna rozumieü sytuacjĊ Þnansowania wydatków przez uzyskiwane
dochody wáasne. W pierwszym rzĊdzie ocena samowystarczalnoĞci samorządów dokonuje siĊ w oparciu o przepisy prawne, które systematyzują
dochody budĪetów jednostek samorządu terytorialnego10. Znaczenie tej
klasyÞkacji jest o tyle waĪące, Īe determinuje obowiązującą sprawozdawczoĞü budĪetową i rozwiązania ewidencyjne.
Uregulowania systemowe dochodów jednostek samorządu terytorialnego rodzą powaĪne implikacje zarówno praktyczne, jak i teoretyczne11. Determinują one bowiem ukáad planowania i sprawozdawczoĞci budĪetowej,
który z kolei stwarza podstawĊ interpretacji danych liczbowych, a ta ma
powaĪny ciĊĪar spoáeczny, gospodarczy i spekulatywny.
Ogólne rozstrzygniĊcia w tym obszarze zawiera Konstytucja RP: „Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody wáasne oraz
subwencje ogólne i dotacje celowe z budĪetu paĔstwa”12. Z przytoczonego
sformuáowania wynika, Īe dochody, które nie są dotacjami celowymi lub
subwencjami z budĪetu paĔstwa, stanowią dochody wáasne. Kontrowersjom wokóá interpretacji dochodów wáasnych bĊdzie poĞwiĊcona dalsza
czĊĞü wywodów.
Najbardziej generalnie rzecz ujmując, dotacje moĪna podzieliü na celowe, przedmiotowe i podmiotowe13. W aspekcie ekonomicznym trudno jest
ten podziaá uznaü za dychotomiczny. Sformalizowane powiązanie poszczególnych dotacji z okreĞlonymi transferami umoĪliwia sprecyzowanie tej
klasyÞkacji. Dotacje celowe mogą byü udzielane na peáne lub czĊĞciowe
Þnansowanie:

10

11

12

13

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU
z 2003 r. Nr 80, poz. 526).
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU
z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z póĨniejszymi zmianami).
Art. 167, ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU
z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z póĨniejszymi zmianami).
Por. C. Kosikowski, Nowa ustawa o Þnansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010,
s. 350.
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1) zadaĔ zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
2) zadaĔ ustawowych, takĪe w obszarze mecenatu w zakresie kultury, realizowanych przez instytucje niebĊdące jednostkami samorządu terytorialnego;
3) zadaĔ wáasnych bieĪących jednostek samorządu terytorialnego;
4) zadaĔ ustawowych agencji wykonawczych realizowanych przez inne
jednostki z uwzglĊdnieniem wynagrodzeĔ wraz z pochodnymi i páatnoĞciami odsetkowymi w związku z zaciągniĊtymi kredytami i zakupem
dóbr i usáug;
5) zadaĔ zlecanych organizacjom pozarządowym;
6) nakáadów związanych z kosztami realizacji inwestycji, takĪe pochodzących z pomocowych funduszy strukturalnych oraz zagranicznych mechanizmów Þnansowych;
7) Ğrodków na realizacjĊ pomocy technicznej i innych ustawowo okreĞlonych14.
Jak wynika z powyĪszego, mimo szerokiego obszaru stosowania za
charakterystyczną cechĊ dotacji celowych naleĪy uznaü ich szczegóáowo
okreĞlone przeznaczenie usytuowane w obszarze tak zadaĔ bieĪących, jak
i inwestycyjnych Þnansowanych zarówno z budĪetu paĔstwa, jak i budĪetów samorządowych, a na szczególne zaakcentowanie zasáuguje dotowanie
inwestycji z unijnych i innych zagranicznych Ğrodków pomocowych niepodlegających zwrotowi.
Rozwiązania systemowe przewidują, Īe dotacja związana z doÞnansowaniem zadaĔ wáasnych, tak bieĪących, jak i inwestycyjnych, nie moĪe
przekroczyü 80% kosztów zadania15. OdstĊpstwo od tej zasady moĪe byü
zmienione ustawowo. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe celem takiego rozwiązania
jest bodĨcowe oddziaáywania na gromadzenie dochodów przez samorządy.
Z kolei dotacje przedmiotowe okreĞlone są jako „Ğrodki przeznaczone na dopáaty do okreĞlonych rodzajów wyrobów lub usáug kalkulowane
wedáug stawek jednostkowych”16. Oparciem prawnym omawianej dotacji
mogą byü ustawy lub przepisy Unii Europejskiej, a beneÞcjentami – przed14

15
16

Por. art. 127 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2003 r., Nr 80, poz. 526).
Por. ibidem, art. 128.
Ibidem, art. 130.
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siĊbiorstwa wytwarzające dotowane produkty lub Ğwiadczące usáugi oraz
podmioty realizujące zadania na rzecz rolnictwa. Kwoty dotacji i ich przedmiot winny byü ujĊte w ustawie budĪetowej17. Natomiast stawki dotacji
ustalają odpowiedni ministrowie w porozumieniu z Ministrem Finansów18.
Jednostkom samorządu terytorialnego szczebla podstawowego przysáuguje subwencja ogólna, której wysokoĞü wynika z kwoty ujĊtej w ustawie
budĪetowej. Skáada siĊ ona z czĊĞci oĞwiatowej, wyrównawczej i równowaĪącej, a samorządom szczebla wojewódzkiego w miejsce subwencji
równowaĪącej ustanowiona zostaáa czĊĞü regionalna subwencji ogólnej19.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
w Ğwietle uwarunkowaĔ systemowych oraz kryterium
wáadztwa podatkowego i wáasnoĞci Ĩródáa dochodów
W myĞl prezentowanych rozwiązaĔ systemowych do dochodów wáasnych jednostek samorządu terytorialnego zalicza siĊ wpáywy z tytuáu podatku od nieruchomoĞci, rolnego, leĞnego, od Ğrodków transportowych,
dochodowego od osób Þzycznych opáacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynnoĞci cywilnoprawnych, wpáywy
z opáaty skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania
psów, eksploatacyjnej, udziaáy w podatkach paĔstwowych, a takĪe dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budĪetowe oraz wpáaty od gminnych zakáadów budĪetowych, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy
i darowizny, dochody z kar pieniĊĪnych i grzywien okreĞlonych w odrĊbnych przepisach, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budĪetu paĔstwa
w związku z realizacją zadaĔ z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadaĔ zleconych ustawami, odsetki od poĪyczek udzielanych przez gminĊ,
odsetki od nieterminowo przekazywanych naleĪnoĞci stanowiących dochody gminy, odsetki od Ğrodków Þnansowych gromadzonych na rachun17
18
19

Por. ibidem, art. 130.
Por. ibidem, ust. 3–7.
Art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2010 r. Nr 80, poz. 526) za http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-13-listopada-2003-r-o-dochodach-jednostek-samorzadu-terytorialnego/, data dostĊpu: 25 paĨdziernika 2012 r.
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kach bankowych gminy, dotacje z budĪetów innych jednostek samorządu
terytorialnego i ewentualnie innych uiszczanych na podstawie odrĊbnych
przepisów.
Bez wzglĊdu na ostroĞü sformuáowanych zasad funkcjonowania dotacji
nie ulega wątpliwoĞci, Īe zawsze w mniejszym lub wiĊkszym stopniu zaleĪą one od woli podmiotu dotującego.
Obok dotacji w systemie zasilania Þnansowego samorządów funkcjonuje system ich subwencjonowania. ZaáoĪeniem subwencji ogólnej jest wysoce zobiektywizowany system jej tworzenia i podziaáu.
Przedstawione wyĪej uwarunkowane systemowo rozumienie dochodów
wáasnych zdaje siĊ zbyt szerokie. MoĪliwe są w tym zakresie bardzo róĪne interpretacje. Wydaje siĊ jednak, Īe najtrafniejsze rozstrzygniĊcie tego
problemu winno byü oparte na kryterium wáadztwa podatkowego. Oznacza ono uprawnienie do stanowienia tych dochodów, dodatków do nich,
kryteriów ich wymiaru, poboru, zaniechania wymiaru, umarzania czy teĪ
udzielania innych ulg. W zakresie podatków uprawnienia te dotyczą podatku rolnego, leĞnego, od nieruchomoĞci, od Ğrodków transportowych
oraz opáaty skarbowej, miejscowej administracyjnej, eksploatacyjnej i od
posiadania psów. MoĪna zatem stwierdziü, Īe w zakresie tych podatków
i opáat na szczeblu gminy skoncentrowane zostaáy najwaĪniejsze elementy instrumentarium polityki podatkowej. „Przyznanie organom lokalnym
kompetencji prawotwórczych w zakresie dodatków lokalnych ma gáĊbokie
uzasadnienie ustrojowe i gospodarcze. ZwiĊksza bowiem odpowiedzialnoĞü wobec wyborców za prowadzoną gospodarkĊ Þnansową, zwiĊksza
teĪ doniosáoĞü uchwalania budĪetu przez rady lokalne, a ponadto bez wątpienia ma dodatni wpáyw na efektywnoĞü gospodarowania Ğrodkami Þnansowymi”20.
Jednostki samorządu terytorialnego są wáaĞcicielami majątku komunalnego, z którego mogą czerpaü dochody z tytuáu najmu, dzierĪawy, oddania
w uĪytkowanie, opáat, a takĪe przychody z tytuáu sprzedaĪy i prywatyzacji,
co oznacza, Īe naleĪy je zaliczyü do dochodów wáasnych.

20

W. Nykiel, Rola dochodów w równowaĪeniu budĪetów lokalnych, àódĨ, 1993, s. 53.
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Zatem do dochodów wáasnych zaliczyü naleĪy:
1) dochody, w zakresie których samorządy dysponują atrybutem wáadztwa;
2) dochody z tytuáu posiadanego majątku.
JeĞli uznaü powyĪsze rozumienie dochodów wáasnych za wáaĞciwe, to
trzeba podkreĞliü, Īe ani powiaty, ani województwa nie mają dochodów,
w zakresie których wyposaĪone byáyby w atrybut wáadztwa podatkowego.

Analiza formalnej i realnej
samowystarczalnoĞci Þnansowej gmin
W tab. 1 ujĊto dochody gmin w ukáadzie wynikającym z uregulowaĔ
ustawy o dochodach jednostek samorządy terytorialnego. W roku 2011
wyniosáy one 75 830,70 mld záotych i w stosunku do roku poprzedniego wzrosáy o 4,9%. Przy przyjĊciu tak obszernego rozumienia dochodów
wáasnych uksztaátowaáy siĊ one na poziomie 34 489,90 mln záotych, w porównaniu z rokiem 2010 wzrosáy o 6,9%. W ustawowo zdeterminowanym
ukáadzie sprawozdawczoĞci udziaá dochodów wáasnych w 2001 wyniósá
45,5% i w stosunku do roku poprzedniego zwiĊkszyá siĊ o 0,9%.
Tab. 1. Poziom i struktura dochodów gmin wedáug klasyÞkacji ustawowej w mln záotych

Wyszczególnienie

D áem

2010 r.

2011 r.

2010 r. w %

2011 r. w %

72 310,50

75 830,70

100

100

Dotacje ogóáem

1 !"! 18 073,20

24,0218

23,8336

Subwencja ogólna

22 675,80

23 267,60

31,3589

30,6836

3 3#$"$! 34 489,90

44,6192

45,4828

0,85382

0,99828

1! !%!"! 11 339,80

13,9403

14,9541

9$"1!
9 !#!"&!
1#"!

1 045,90

1,34711

1,37926

9 770,60

12,53

12,8848

186,10

0,22638

0,24542

560,60

596,50

0,77527

0,78662

Dochody wáasne:
Udziaá w podatku dochodowym o osób prawnych
Udziaá w podatku dochodowym od osób Þzycznych
Podatek rolny
Podatek od nieruchomoĞci
Podatek leĞny
Podatek od Ğrodków
transportowych

#1"$!

757,00

'(
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Podatek w formie karty
podatkowej
Podatek od spadków
i darowizn
Podatek od czynnoĞci
cywilnoprawnych
Opáata skarbowa
Opáata eksploatacyjna
Opáata targowa
Dochody z majątku
Pozostaáe dochody

4)*+,

45,20

0,06334

0,05961

120,90

119,20

0,1672

0,15719

-./*0,

761,60

1,09431

1,00434

22)*-,
22+*+,
/42*),
2 52+*2,
5 524*),

217,40

0,31213

0,28669

278,00

0,31641

0,36661

148,60

0,19707

0,19596

2 602,4

3,6346

3,43186

6 621,50

9,16119

8,73195

8ródáo: obliczenia wáasne na podstawie: GUS, Gospodarka Þnansowa jednostek samorządu terytorialnego
2011, Warszawa 2012, tab. 22, s. 57.

W sumie dochody wáasne w 2010 r. to 32 264,40 mln záotych, co stanowiáo 44,62% ogóáu dochodów. Dochody te w roku nastĊpnym wzrosáy do 34
489,90 mln záotych, co odpowiada wskaĨnikowi udziaáu 45,48% i oznacza
wzrost o 0,9%. Wydatki budĪetów gmin w 2011 r. to 86 102,50 mln záotych.
W stosunku do 2010 r. wzrosáy o 6361,90 mln záotych, to jest o 8,0%21:
Trzeba w tym miejscu zauwaĪyü, Īe dochody ustawowo rozumiane jako
wáasne w 2010 r. stanowiáy 44,61% ogóáu dochodów, a w roku 2011 –
45,83%. Oznacza to stosunkowo wysoki stopieĔ samowystarczalnoĞci Þnansowej gmin, co jednak stwarza zafaászowany obraz rzeczywistoĞci.
Do odmiennych wyników prowadzi przyjĊcie, Īe do dochodów wáasnych zalicza siĊ dochody, w zakresie których samorządy dysponują atrybutem wáadztwa podatkowego, oraz dochody z tytuáu dysponowania majątkiem komunalnym.
W konsekwencji przyjĊcia tych kryteriów rysuje siĊ odmienna klasyÞkacja dochodów.
W tab. 2 zaprezentowano w odmiennym ukáadzie klasyÞkacyjnym dochody budĪetów gminnych.

21

Obliczenia na podstawie GUS, Gospodarka Þnansowa jednostek samorządu terytorialnego
2011, Warszawa 2012, tab. 21.
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Oprócz dochodów wáasnych wyodrĊbniü moĪna:
1) udziaáy w podatkach paĔstwowych, do których zalicza siĊ udziaá w podatku dochodowym od osób Þzycznych i od osób prawnych oraz opáatĊ
eksploatacyjną; jednostkom samorządu terytorialnego przypada 60%
wpáywów z tej opáaty, a 40% stanowi dochód Narodowego Funduszu
Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej22;
2) dochody pobierane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przez urzĊdy skarbowe – do tej grupy zaliczyü naleĪy podatek od spadków i darowizn,
podatek od czynnoĞci cywilnoprawnych oraz zryczaátowane opodatkowanie drobnej dziaáalnoĞci gospodarczej w formie karty podatkowej23;
3) dotacje i subwencje z budĪetu paĔstwa.
Pewnych trudnoĞci dostarcza pozycja Pozostaáe dochody ujĊta w sprawozdawczoĞci GUS, a wiĊc wedáug klasyÞkacji ustawowej w grupie dochody wáasne. Ujmuje ona szeroki konglomerat dochodów i nie ma danych
liczbowych pozwalających wybraü te pozycje, które wedáug kryterium
wáadztwa podatkowanego i wáasnoĞci Ĩródáa dochodów naleĪaáoby zakwaliÞkowaü jako dochody wáasne. W powoáanym tu opracowaniu GUS
zawarta jest informacja dotycząca gmin „W strukturze pozostaáych dochodów w analizowanym okresie dominujący udziaá miaáy Ğrodki na doÞnansowanie wáasnych inwestycji gmin, pozyskane z innych Ĩródeá (25,1%)24”.
Tab. 2. Poziom i struktura dochodów gmin wedáug kryterium
wáadztwa podatkowego i wáasnoĞci Ĩródáa dochodów w mln zá

W=>?@?ABCEFGAFGA

HIKI LM

HIKK LM

Dochody ogóáem

72 310,50

75 830,70

100

100

PQRSTUV XQYZ[
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9 770,60

12,53

12,8848

186,10

0,22638

0,24542

Podatek od nieruchomoĞci
Podatek leĞny

22

23

24
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Szerzej na ten temat: http://daniny.wro24.com.pl/index.php/42-system-podatkowy-w-polsce/
oplaty/51-oplata-eksploatacyjna, data dostĊpu: 22 maja 2013 r.
Dla kaĪdego podatnika rozliczającego siĊ w tej formie stawki podatku páaconego w formie karty podatkowej ustala w decyzji wáaĞciwy naczelnik urzĊdu skarbowego: na podstawie danych
przedstawionych przez podatnika we wniosku PIT-16 i kwot okreĞlonych w tabeli stanowiącej
zaáącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaátowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby Þzyczne; http://ryczalt.wieszjak.pl/karta-podatkowa/313305,Karta-podatkowa-2013-stawki.html, data dostĊpu: 21 maja 2013 r.
GUS, Gospodarka Þnansowa jednostek samorządu terytorialnego 2011, Warszawa 2012, s. 59.
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560,60

596,50

0,77527

0,78662

148,60
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Dochody z majątku
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Podatek od spadków darowizn

120,90

119,20

0,1672
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Podatek od czynnoĞci
cywilno-prawnych
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17 217,50

18 073,20
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23,8336

Subwencja ogólna
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30,6836

39 893,30
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Opáata targowa
Opáata skarbowa
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á w podatku dochodowym
od osób prawnych

Udziaá w podatku dochodowym
od osób Þzycznych
Opáata eksploatacyjna

áy – razem
 

przez UrzĊdy Skarbowe

 ¡¢ £
¤ródáo: obliczenia na podstawie tab. 1.



 

Wedáug powoáanego kryterium kwot tych nie moĪna zaliczyü do dochodów wáasnych. Zatem kierując siĊ zasadą zachowania bezpieczeĔstwa przy
formuáowaniu ocen, do dochodów wáasnych zaliczono pozostaáą czĊĞü, to
jest 74,9% omawianej kwoty.
Z przedstawionych wywodów wynika, Īe podstawowym Ĩródáem dochodów budĪetów gminnych są dotacje i subwencja ogólna – ich zsumowany udziaá stanowiá w 2010 r. 55,17, a w 2011 r. – 54,52% ogóáu dochodów gmin. Udziaáy w dochodach paĔstwowych wynosiáy odpowiednio
15,11 i 16,32%. Niewielkie znaczenie miaáy podatki pobierane przez urzĊdy skarbowe. WskaĨnik ich udziaáu to jedynie 1,32 oraz 1,22%.
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Udziaá dochodów wáasnych ustalonych na podstawie kryterium wáadztwa podatkowego i wáasnoĞci Ĩródáa dochodów to odpowiednio 25,57 oraz
25,46%. Jak wynika z powyĪszego, samowystarczalnoĞü Þnansowa gmin
jest niewielka. Ich dochody opierają siĊ na systemie wyrównawczym. Udziaá
tych Ğrodków wynosiá odpowiednio 74,43 oraz 74,54%. Są to wyniki znacząco róĪniące siĊ od uzyskanych przy zastosowaniu kryterium ustawowego.

MoĪliwe kierunki dziaáaĔ zwiĊkszających samowystarczalnoĞü
Þnansową jednostek samorządu terytorialnego
Wáadze samorządowe winny siĊ czuü gospodarzami na swoim terenie.
Przy maáym udziale dochodów wáasnych są one poddawane róĪnym centralnym ograniczeniom, co moĪe pomniejszaü moĪliwoĞci rozwojowe gmin. Nie
ulega wątpliwoĞci, Īe do zmian naleĪy podchodziü z najwyĪszą ostroĪnoĞcią,
tak aby nie rozregulowaü funkcjonujących mechanizmów zarządzania.
Wydaje siĊ, Īe dochody przekazywane gminom, a pobierane przez urzĊdy
skarbowe mogą w przyszáoĞci stanowiü dochód budĪetu paĔstwa. Dochody z tytuáu podatku od spadków i darowizn ze wzglĊdu na nieregularnoĞü wystĊpowania
okolicznoĞci uzasadniających wymiar podatku są w skali gminy trudne do precyzyjnego planowania. W skali dziaáania urzĊdów skarbowych, która generalnie
odpowiada terytorium powiatu, planowanie dochodów wydaje siĊ moĪliwe.
Zarówno podatek od czynnoĞci cywilnoprawnych, jak i podatek od
spadków i darowizn moĪe dostarczaü gminom problemów związanych
z ustaleniem podstawy opodatkowania w bardziej záoĪonych przypadkach
(np. dzieá sztuki, kosztownoĞci, majątku nieruchomego itp.). Wyspecjalizowany aparat urzĊdów skarbowych tego typu problemy moĪe rozwiązywaü daleko sprawniej niĪ gminy.
Administrowanie opodatkowaniem w formie karty podatkowej podlega faktycznie urzĊdom skarbowym, do których naleĪy teĪ kontrola w tym
zakresie. Nie ma zatem istotnych przesáanek, aby przesunąü dochody z tej
formy opodatkowania do budĪetu paĔstwa. Pomniejszenie dochodów gmin
z tytuáu przekazania wpáywów z wymienionych podatków nie bĊdzie istotne. Jak wynika z danych liczbowych zawartych w tab. 2, áączny udziaá
wpáywów z wymienionych podatków stanowiá w 2010 r. 1,32%, a w roku
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nastĊpnym jedynie 1,22%. PrzesuniĊcie tych dochodów do budĪetu paĔstwa nie wpáynie w istotnym stopniu na dochody budĪetów gmin, a uporządkuje wymiar, pobór i egzekucjĊ podatków.
Teoria Þnansów formuáuje wiele funkcji podatków. Oprócz najwaĪniejszej,
Þskalnej, która – najogólniej rzecz biorąc – polega na zasilaniu budĪetu paĔstwa
i samorządów, wymienia redystrybucyjną i stymulacyjną funkcjĊ podatków25.
Stymulacja podatkowa polega na skáanianiu podatników do poĪądanego zachowania poprzez stosowanie bodĨców pozytywnych – obniĪek lub negatywnych
– zwyĪek podatkowych. Oznacza to, Īe podatki mogą byü wykorzystywane
w procesie zarządzania26. Szczególnie skutecznym obszarem stosowania takich
bodĨców wydaje siĊ podatek od nieruchomoĞci, a stosowane ulgi mogą polegaü
na obniĪeniu stawek podatku, np. pod warunkiem tworzenia nowych miejsc
pracy, zatrudnienia osób bezrobotnych, umoĪliwienia odbycia staĪu, zatrudnienia absolwentów itp.27 Samorządy lokalne stosunkowo chĊtnie stosują tego typu
ulgi i zwolnienia podatkowe. Szacuje siĊ, Īe w 2010 r. osiągnĊáy kwotĊ 2 mld
záotych28. Pojawia siĊ tutaj fundamentalny i trudny do rozstrzygniĊcia problem
sprzecznoĞci miĊdzy Þskalną a stymulacyjną funkcją podatków.
Wydaje siĊ celowe, aby udziaáy w podatku dochodowym od osób Þzycznych
zastąpiü lokalnymi dodatkami do tego podatku. Rozwiązanie takie umoĪliwiaáoby prowadzenie uzasadnionej polityki podatkowej w zakresie tego podatku
i tym samym stanowiáo przesáankĊ wyznaczania moĪliwych do osiągniĊcia
pozaÞskalnych celów opodatkowania. Przewaga dodatków nad udziaáami
nie budzi wątpliwoĞci. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają Īadnego
wpáywu na udziaáy, nie mają one Īadnych oddziaáywaĔ motywacyjnych. Nie
wymają dziaáaĔ w celu ich uzyskania. O dodatkach decydowaü bĊdą mogáy
samodzielnie. Takie zmiany mogáyby dokonywaü siĊ ewolucyjnie i stopniowo
zostaü przeniesione na udziaáy w podatku dochodowym od osób prawnych29.
25
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Szerzej na ten temat: J. Rutkowski, Podatek dochodowy od osób Þzycznych w Polsce lat
90-tych, àódĨ 2000, s. 27–34.
Por. idem, Wybrane elementy zarządzania przez podatki w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Wybrane aspekty zarządzania i gospodarowania w sektorze publicznym, red.
D. Stawasz, seria: Folia Oeconomica, nr 215, àódĨ 2008, s. 27–41.
Por. idem. Zarządzanie dochodami budĪetów lokalnych, [w:] Wspóáczesne problemy zarządzania Þnansami lokalnymi, red. A. KoĪuch, K. Brzozowska, Kraków 2006, s. 35–71.
Por. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne dziaáania. Raport o stanie samorządnoĞci terytorialnej w Polsce, red. J. Hausner, Kraków 2013, s. 50.
Ibidem.
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Są to tylko wybiórczo zasygnalizowane mechanizmy usprawniające zarządzanie dochodami gmin. Mają one charakter porządkujący i decentralizujący niektóre moĪliwe do stanowienia dochody. NaleĪy mieü jednak na
wzglĊdzie, Īe decentralizacja umacnia jednostki silniejsze i osáabia jednostki o mniejszym potencjale ekonomicznym. Prowadziü to moĪe do pogáĊbienia dysproporcji rozwojowych. Zatem wprowadzenie jakichkolwiek
reform w zakresie dochodów wáasnych musi pociągnąü za sobą zmiany
w systemie subwencjonowania gmin.
MoĪna jednak domniemywaü, Īe dochodami wypracowanymi samodzielnie przez gminĊ zarządza siĊ bardziej racjonalnie niĪ otrzymywanymi subwencjami i dotacjami, racjonalizacji gospodarowania sprzyja zatem
maksymalizacja udziaáu dochodów wáasnych.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe zmiana instrumentarium dochodowego gmin
wymaga prowadzenie wnikliwych dalszych badaĔ.

An evaluation of self-sufÞciency of the municipal budget
- an microeconomic analysis (for 2010-2011)
Summary
The principle of subsidiarity, which is a part of ratiÞed 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-sufÞciency of local governments. Self-sufÞciency is a situation of Þnancing expenditures by
the own income. In the theory of Þnance there are a lot of deÞnitions 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 ofÞcial 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
Þnancial position of the municipalities.
Keywords: local government, own income, classiÞcation, self-sufÞciency

