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Zasilanie finansowe z budżetu państwa
a realizacja ustawowych zadań
przez gminy Podkarpacia
Streszczenie: Zakres ustawowych zadań należących do jednostek samorządu terytorialnego
jest znaczny, a dochody własne są często niewystarczające, stąd też do realizacji tych zadań
konieczne jest wsparcie finansowe z budżetu państwa. Ma ono postać subwencji ogólnej oraz
dotacji celowych. W gminach województwa podkarpackiego udział transferów w dochodach
ogółem tych jednostek w ostatnich latach wynosił ponad 50%. Dotyczyło to głównie subwencji. Wysoki udział dotacji w dochodach gmin jest wynikiem nadmiernego zlecania gminom
zadań z zakresu administracji rządowej.
Słowa kluczowe: finanse samorządowe, zadania ustawowe gminy, dotacje, subwencje.

1. Wstęp
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej1 stanowi, iż gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Podejście takie jest zgodne z zasadą subsydiarności,
postulującą, aby jednostce większej nie powierzać tego, co równie efektywnie może
zrobić – jednostka mniejsza. Stąd też jednostki większe działają w dziedzinach, w
których ich wielkość daje im przewagę nad jednostkami mniejszymi w postaci wydajności działania. Przyjęcie tej zasady znajduje swój wyraz w rozległych kompetencjach oraz zakresie zadań należących do samorządów gmin, jak też znacznej części środków publicznych pozostawionych im do dyspozycji. Wynika to również z
faktu, iż w określonych sprawach publicznych samorządy lokalne działają lepiej niż
państwo, a to za sprawą lepszej znajomości lokalnych warunków i potrzeb społeczeństwa.
System dochodów zasilających budżety samorządowe występuje m.in. w postaci
subwencji ogólnych oraz dotacji celowych. Obie te formy umożliwiają zasilanie finansowe gmin z budżetu państwa w formie transferów środków pieniężnych do budżetu
gminy. Subwencje ogólne służą finansowaniu zadań własnych, natomiast dotacje celo1
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 1997 nr 78,
poz. 483).
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we – zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom
samorządowym. Dotacje związane są z finansowaniem określonego zadania, zaś subwencje ogólne przeznaczone są na finansowanie ogółu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. O przeznaczeniu środków otrzymywanych w formie subwencji ogólnej decyduje rada gminy. To właśnie jest cecha, która w głównej mierze
różnicuje subwencje i dotacje, albowiem przeznaczenie tych ostatnich nie zależy od
decyzji jednostek samorządowych, ale wyłącznie od woli podmiotu przyznającego.
Głównym zadaniem systemu transferów jest wyrównywanie sytuacji finansowej
biedniejszych i bogatszych jednostek samorządowych. Inną spełnianą przez nie
funkcją jest funkcja stymulacyjna. Dotacje i subwencje będące transferami z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez jednostki samorządowe zadań stanowią ponadto formę wpływania państwa na kierunki działalności samorządu terytorialnego. W świetle zasygnalizowanego problemu podjęto próbę oceny, jaką rolę
w dochodach gmin województwa podkarpackiego pełni system transferów obowiązujący w Polsce. Z wykorzystaniem danych statystycznych publikowanych przez
GUS za lata 2006-2010 określony został udział transferów z budżetu państwa w
dochodach ogółem gmin województwa podkarpackiego z wyszczególnieniem subwencji oraz dotacji.

2. Znaczenie transferów z budżetu państwa w realizacji zadań
przez samorządy gminy
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 167 ust. 1 zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających zadań oraz przewiduje rozwiązanie, zgodnie z którym zmiany w zakresie zadań
i kompetencji jednostek powinny następować wraz z odpowiednimi zmianami w
podziale dochodów publicznych. Zasady konstytucyjne pozostają zaś w zgodzie z
postanowieniami Europejskiej Karty Samorządowej, która stanowi, iż wyposażenie
samorządu terytorialnego w odpowiednie środki finansowe jest podstawowym warunkiem właściwego wykonywania zadań przez samorząd terytorialny.
Podstawowe zasady finansowania społeczności lokalnych określa Europejska
Karta Samorządu Terytorialnego2.
Niezbędność zasilania finansowego jednostek samorządowych wiąże się z funkcjami, jakie transfery mogą lub powinny spełniać. Wśród nich najważniejsze są dwie
funkcje, tj. wyrównawcza (regulacyjna) oraz stymulująca (pobudzająca rozwój społeczno-gospodarczy)3. Pierwsza ma na celu przeciwdziałanie dysproporcjom w zakresie dóbr publicznych, druga wpływa na podnoszenie konkurencyjności terenu.
Sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r., weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej 1 marca 1994 r. ( DzU 1994 nr 124, poz. 607).
3
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Poznań – Wrocław 2004,
s. 117-118.
2
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Głównym motywem systemu transferów zmniejszenie dysproporcji dochodów
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Dysproporcje te wynikają z
różnych warunków naturalnych: położenia geograficznego, warunków klimatycznych, atrakcyjności turystycznej. Istotne są również różnice w stopniu uprzemysłowienia czy gęstości zaludnienia4.
Zasilanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest niezbędne i powszechnie stosowane, również ze względu na niemożliwość pełnej komercjalizacji
usług komunalnych i socjalnych. Gospodarka komunalna i usługi socjalne stanowią
bowiem działalność o niskim poziomie rentowności: ewentualna odpłatność pokrywa niewielką część kosztów świadczonych usług5.
Omawiając instytucję transferów pomiędzy szczeblami władzy publicznej, nie
sposób nie wspomnieć o negatywnych przesłankach ich stosowania. Negatywne
przesłanki są następujące6:
•• transfery pozostają w sprzeczności z autonomią lokalną i obniżają odpowiedzialność polityków lokalnych przed wyborcami,
•• transfery powodują zaniechanie przez władze lokalne podejmowania czynności
stymulujących rozwój ekonomiczny.
W zależności od kryterium przeznaczenia można wyróżnić następującą klasyfikację transferów7:
•• Subwencje – rodzaj transferów nieprzeznaczony na ściśle określony cel, o ich
przeznaczeniu decyduje samorząd. Jest to forma transferu o charakterze bezzwrotnym i nieodpłatnym, bezwarunkowym, obiektywnie określonym.
•• Dotacje celowe – są one przekazywane z budżetu państwa, budżetów innych
samorządów oraz innych źródeł z przeznaczeniem na określony cel.

3. Struktura dochodów, udział transferów
w budżetach gmin Podkarpacia w latach 2003-2010
Według obowiązującego podziału administracyjnego kraju w województwie podkarpackim wydzielonych zostało 160 gmin, w tym 16 gmin miejskich. Analiza materiału empirycznego wykazała, że największy udział w dochodach gmin województwa podkarpackiego w latach 2003-2010 stanowiły dochody własne i subwencje
ogólne. Dochody te stanowiły łącznie około 80% ogólnej kwoty dochodów gmin.
Zdecydowanie odmiennie kształtowała się struktura dochodów budżetów gmin wiejskich i miejskich. W gminach miejskich najważniejszą rolę odgrywały dochody własP. Swianiewicz, Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, „Studia Regionalne
i Lokalne” 2006, nr 1, s. 98.
5
B. Guziejewska, Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka,
Łódź 2008, s. 90.
6
P. Swianiewicz, wyd. cyt., s. 99.
7
P. Bury, Pionowe i poziome wyrównywanie dochodów gmin, „Gospodarka Lokalna i Regionalna
w Teorii i Praktyce” 2007, nr 1161, s. 421.
4
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ne, które stanowiły w analizowanych latach ponad 50% całości dochodów. W dalszej kolejności w strukturze dochodów należało wskazać subwencję ogólną
stanowiącą ponad 30% dochodów. Na samym końcu plasują się zaś dotacje celowe
stanowiące 10-18% dochodów ogółem.
W gminach wiejskich Podkarpacia głównym źródłem dochodów w badanym
okresie były subwencje ogólne stanowiące ponad 50% dochodów. Drugie miejsce
zajmowały dochody własne – stanowiły one ponad 30% dochodów. Na ostatnim
miejscu znajdowały się zaś – podobnie jak w przypadku gmin miejskich – dotacje
celowe stanowiące ok. 10-20% dochodów ogółem. Procentowy udział wszystkich
kategorii dochodów w strukturze dochodów gmin wiejskich i miejskich województwa podkarpackiego w latach 2003 2010 przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Procentowy udział transferów z budżetu państwa w strukturze dochodów gmin wiejskich
i miejskich województwie podkarpackim (M – gminy miejskie, W – gminy wiejskie)
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów gmin wiejskich i miejskich Podkarpacia.

Analizując strukturę dochodów budżetów gmin Podkarpacia, należy stwierdzić,
iż w przypadku gmin wiejskich występowało zmniejszenie poziomu dochodów własnych, począwszy od 2004 r. Sytuacja ta wywołana została m.in. zmianą przepisów
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dotyczących stawek podatku od działek rolnych8. Obniżenie obciążeń podatkowych
właścicieli działek o powierzchni mniejszej niż 1 ha spowodowało spadek wysokości dochodów własnych miast – gmin, na których terenie udział takich działek
w powierzchni gruntów jest stosunkowo wysoki.

4. Znaczenie dotacji celowych w dofinansowaniu ustawowych
zadań gminy
Dotację można też określić jako jednostronne świadczenie pieniężne podmiotu dotującego na rzecz podmiotu dotowanego mające charakter bezzwrotny i nieodpłatny.
Z jednej strony dotacja stanowi dochód budżetu lokalnego, z drugiej zaś − wydatek
budżetu dotującego9.
Spośród otrzymywanych przez gminy dotacji najważniejsze znaczenie mają dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej. Ustawy mogą bowiem nakładać
na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pod warunkiem zapewnienia przez administrację rządową odpowiednich środków finansowych. Zasada ta odnosi się również do zadań z zakresu administracji
rządowej przyjmowanych przez gminy do wykonania na podstawie porozumień z
organami administracji. Gminy mogą również otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie niektórych zadań własnych. Chodzi
tu w szczególności o realizowane przez gminę zadania dotyczące: pomocy społecznej, zadań inwestycyjnych szkół, wspierania edukacji na obszarach wiejskich czy też
kultury. Dotacje jednostek samorządu terytorialnego w Polsce mają charakter dotacji
celowych, co znaczy, że ich przyznanie powiązane jest z określeniem ich przeznaczenia, o czym przesądza podmiot dotujący10.
Regulacja dotycząca dotacji celowych w podstawowym zakresie zawarta jest
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego11. W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe służą realizacji następujących zadań:
a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
b) zadań wykonywanych na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
8
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 2010 nr 95, poz. 613,
ze zm.).
9
Nykiel W., Rola dochodów w równoważeniu dochodów lokalnych, Łódź 2003, s. 84.
10
Cz. Rudzka – Lorentz, Finanse gmin. Aspekty ekonomiczne, [w:] A. Piekara, Z. Niewiadomski
(red.), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Warszawa 2002, s. 288 i n.
11
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU
2010 nr 80, poz. 526 ze zm.).
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c) usuwaniu bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego,
skutków powodzi, skutków innych klęsk żywiołowych,
d) finansowaniu lub dofinansowaniu zadań własnych,
e) zadań wynikających z umów międzynarodowych,
f) zadań powiatowych straży i inspekcji,
g) dofinansowaniu zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim,
h) dofinansowaniu innych zadań własnych, w tym:
–– określonych w ustawie o zasadach wspierania rozwoju regionalnego,
–– z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych,
–– związanych z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, (m.in.
na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej),
–– związanych z wdrożeniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans
edukacyjnych oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego,
–– zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury.
Największe znaczenie mają dotacje przekazywane na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak też zadań wykonywanych na mocy porozumień. Zadania te występują obok zadań własnych samorządu, a ich wykonywanie jest nadzorowane przez organy administracji rządowej na
podstawie kryterium legalności12.
Wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami, jednostka otrzymuje dotacje celowe w wysokości zapewniającej
realizację tych zadań. Kwoty dotacji ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi w
budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju13.
Ustawa o finansach publicznych przewiduje pewne odstępstwa przy rozliczaniu
dotacji na zadania zlecone. Według przepisów cytowanej ustawy dotacje celowe
przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części niewykorzystanej w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane. W tej sytuacji podstawy rozliczenia dotacji nie stanowi
zatem wydatkowanie przyznanej kwoty, lecz wykonanie dotowanego zadania. Udział
dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone w ogólnej kwocie
dotacji dla gmin województwa podkarpackiego przedstawia rys. 2.
Analiza danych dotyczących transferów z budżetu państwa w formie dotacji dla
gmin województwa podkarpackiego w latach 2003-2010 wykazała, że zdecydowanie najwyższą pozycję zajmowały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminy. Otrzymywane przez gminy dotacje przeznaczane były na:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU nr 16, poz. 95 ze zm.).
Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, B. Rutkowski, Reforma samorządu terytorialnego. Tom II. Zagadnienia finansowo – prawne, Szczecin – Zielona Góra 2008, s. 126.
12
13
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Rys. 2. Procentowy udział dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone w ogólnej kwocie dotacji
dla gmin województwa podkarpackiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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••

realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
działalność usługową,
realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania,
zadania z zakresu pomocy społecznej,
zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

5. Subwencje jako źródła finansowania zadań gminy
Przez subwencję najczęściej rozumie się „publiczną, bezzwrotną pomoc finansową
przyznaną określonemu podmiotowi w celu wsparcia jego działalności (zrównoważenia dochodów danego podmiotu)”14. Subwencja określana jest również jako ,,zasiłek pieniężny, forma finansowania organizacji, instytucji z budżetu. Inne definicje
wskazują na to, iż jest to stały bezwarunkowy dochód jednostki samorządu terytorialnego o charakterze ogólnym, przysługujący każdej jednostce bezpośrednio z budżetu państwa.
Subwencja należy do obligatoryjnych źródeł dochodów jednostek samorządu
terytorialnego (na równi z dochodami własnymi), a jej zamieszczenie w wydatkach
14

Słownik samorządu terytorialnego, red. B. Kumorek, Zielona Góra 2003, s. 381.
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budżetu państwa – w myśl ustawy o finansach publicznych − stanowi podstawę roszczeń jednostek samorządu terytorialnego wobec państwa15.
Subwencja jako jeden z elementów dochodów jednostek samorządu terytorialnego spełnia istotne funkcje. Podstawowa jest funkcja uzupełniająca, polegająca na
uzupełnieniu dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w celu umożliwienia im realizacji nałożonych na nie zadań w sytuacji, kiedy dochody te nie są
proporcjonalne do wydatków. Wyrównawczy charakter subwencji określony został
w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego.
Obecna struktura subwencji ogólnej przedstawia się następująco16:
1) część wyrównawcza – obejmująca:
a) kwotę podstawową,
b) kwotę uzupełniającą,
2) część równoważąca (w województwach: część regionalna),
3) część oświatowa.
Części wyrównawcza i oświatowa adresowane są do gmin, powiatów i województw, natomiast część równoważąca przeznaczona jest dla gmin i powiatów
(w województwie jej odpowiednikiem jest część regionalna).

Rys. 3. Elementy składowe subwencji ogólnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Poza częścią oświatową pozostałe składniki subwencji kierowane są tylko do
tych jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają kryteria określone w ustawie lub jej aktach wykonawczych (rozporządzeniach). Mają one na celu finansową
pomoc dla tych jednostek, które osiągają dochody niewystarczające na pokrycie
podstawowych kosztów samorządowych lub też ze względu na warunki, w jakich
funkcjonują, ponoszą większe wydatki. Podstawowe znaczenie w niwelowaniu dysproporcji między poszczególnymi jednostkami ma część wyrównawcza. Rola części
15
16

K. Burzyńska, Subwencja ogólna dla gminy, „Rachunkowość Budżetowa” 2004, nr 9, s. 16.
E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2006, s. 571.
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równoważącej i regionalnej jest drugorzędna – kwota przeznaczona w budżecie państwa na tę część w głównej mierze pochodzi z wpłat uiszczanych przez jednostki
osiągające wysokie dochody. Część oświatową traktuje się jako standardowy koszt
utrzymania szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę
samorządową. Nie oznacza to jednak, że subwencja w tym zakresie musi być przeznaczona tylko i wyłącznie na wydatki oświatowe. Część wyrównawczą otrzymują
bowiem gminy słabsze ekonomicznie, mające niskie dochody podatkowe na jednego
mieszkańca gminy (w stosunku do średniej obliczanej dla ogółu gmin w kraju). Istotą tej subwencji jest to, aby gminy słabo rozwinięte pod względem gospodarczym
uzyskiwały odpowiednie wyrównanie nawiązujące do stanu przeciętnego obliczanego w stosunku do wszystkich gmin.
Istotne dla części wyrównawczej jest uwzględnienie dwóch kryteriów17:
•• wysokości dochodów podatkowych gminy przypadających na jednego mieszkańca,
•• wielkości gminy wyrażonej w liczbie mieszkańców (gęstości zaludnienia).
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ma na celu uzupełnianie ich
dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Ustala się ją w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części
wyrównawczej subwencji ogólnej. Dzieląc środki, pod uwagę bierze się sytuację finansową gmin, zwłaszcza zaś wysokość wydatków na realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej (w tym wypłatę dodatków mieszkaniowych).
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Rys. 4. Procentowy udział poszczególnych części subwencji w jej ogólnej kwocie
w gminach województwa podkarpackiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez GUS.
17

s. 113.

P. Smoleń, [w:] W. Wójtowicz, Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Kraków 2005,
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Analiza materiału empirycznego wykazała, że w budżetach gmin województwa
podkarpackiego następował systematyczny wzrost kwoty subwencji ogólnej w strukturze dochodów gmin. W latach 2006-2010 największy udział w strukturze subwencji gmin województwa podkarpackiego stanowiła subwencja oświatowa z występującym spadkiem jej udziału w kwotach subwencji ogółem. Zaznaczył się natomiast
wzrost transferowanych kwot subwencji wyrównawczej, co stanowi odzwierciedlenie wdrażania zasad polityki regionalnej UE. Cechą niezmienną jest dominujące
znaczenie części oświatowej – zarówno przed reformą, jak i po niej stanowiła ona
dwie trzecie ogólnej kwoty subwencji w strukturze transferów do gmin w formie
subwencji (rys. 4).

6. Podsumowanie
W gminach województwa podkarpackiego udział transferów w dochodach ogółem
tych jednostek na ostatnich latach był znaczny. Dotyczy to głównie subwencji ogólnej, której wysoki poziom występował zwłaszcza w gminach wiejskich, tj. dochody
z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w analizowanym okresie średnio 50% dochodów ogółem. Mniejszą rolę odgrywały dochody własne (30% dochodów ogółem).
W gminach miejskich występowała odwrotna zależność: dochody własne stanowiły
50% dochodów ogółem, zaś subwencja stanowiła 30% dochodów. Najmniejsze znaczenie w obu gminach miały zaś dotacje celowe, których poziom wynosił średnio
ok. 20%. Analiza danych empirycznych potwierdza, iż w latach 2006-2010 transfery
z budżetu państwa ogrywały znaczącą rolę w realizacji ustawowych zadań gmin
badanego regionu.
Dla obu typów gmin wspólny jest bardzo wysoki udział w ramach subwencji
ogólnej części oświatowej. Wysoki udział dotacji w dochodach gmin jest wynikiem
nadmiernego zlecania gminom zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje na
zadania zlecone stanowią przeważającą część wszystkich dotacji, i to w gminach
zarówno miejskich, jak i wiejskich.
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Financing from state budget and implementation
of statutory tasks by Subcarpathian communes
Summary: The scope of statutory tasks of territorial self-governments is significant, and own
revenues often insufficient Therefore in order to implement such tasks, the support in the form
of state budget financing is necessary. The support takes the form of a general subsidy or restricted grants. In Subcarpathian commune the share of transfers in total revenues for these
units in the recent years has amounted to over 50%. This mainly accounts for subsidies. High
share of subsidies in communes’ revenues is the result of excessive assignment of public
administration tasks to the communes.
Keywords: municipal finance, municipal statutory tasks, grants, subsidies.
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