W odzimierz Zasadzki,
Irena ucka

STAN I PERSPEKTYWY FINANSÓW LOKALNYCH

Dla samodzielno ci lokalnej istotne znaczenie ma struktura dochodów
bud etowych a przede wszystkim relacje w tej strukturze mi dzy dochodami
w asnymi a ród ami zasilania zewn trznego wg kryteriów uznaniowych,
(np.: dotacja celowa na zadania zlecone i w asne, subwencja ogólna), b d
o charakterze zwrotnym. Sytuacja w zakresie wielko ci i struktury dochodów
w znacznym stopniu determinuje równie mo liwo ci inwestycyjne samorz du
terytorialnego. Zmiany w strukturze dochodów i zwi kszenie dochodów w asnych pozwala na planowanie w bud ecie wi kszych rodków na inwestycje.
Poni ej przedstawiono struktur dochodów opart na kryterium podzia u
dochodów na wewn trzne i zewn trzne.1
Do wewn trznych róde dochodów jednostek samorz du terytorialnego
zaliczamy:
Wp ywy z podatków ustalonych i pobieranych przez gminy na podstawie
odr bnych ustaw. Nale do nich: podatek rolny, od nieruchomo ci, le ny,
od rodków transportowych, od spadków i darowizn, od psów, podatek pobierany w formie karty podatkowej.
Wp ywy z op at, do których zaliczamy, mi dzy innymi: op at targow ,
op at miejscow (dotyczy jedynie miejscowo ci o szczególnych walorach
klimatycznych lub krajobrazowych), op aty administracyjne, op aty adiacenckie.
Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa.
Dochody uzyskiwane przez jednostki bud etowe samorz du terytorialnego,
w tym dochody z kar i odsetek oraz wp aty od jednostek organizacyjnych
gospodarki pozabud etowej (np.: Zak ady Bud etowe).
Dochody z maj tku jednostek samorz du terytorialnego obejmuj ce bardzo
szerokie spektrum wp ywów nale do nich: dochody ze sprzeda y nieruchomo ci, czynsze z tytu u najmu lub dzier awy, zyski z udzia u w spó kach
kapita owych, odsetki od rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i lokowanych na rynku kapita owym oraz odsetki
od udzielonych przez jednostk samorz du terytorialnego po yczek i nieterminowo regulowanych nale no ci.
Wp ywy z samo opodatkowania mieszka ców.
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Por. Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, B. Rutkowski, Reforma samorz du terytorialnego, tom II,
zagadnienia finansowo prawne, Szczecin  Zielona Góra 1999, s. 93.
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Zewn trzne ród a dochodów maj zró nicowany charakter. Nale
do nich:
Subwencje ogólne maj ce powszechny i obligatoryjny charakter. System
subwencjonowania ma na celu zapewnienie realizacji okre lonych zada .
Do tego rodzaju subwencji zaliczamy: cz
o wiatow subwencji ogólnej
i cz
drogow subwencji ogólnej. Subwencja pe ni równie rol polegaj c na korygowaniu skutków nierównomiernego roz o enia róde dochodów
w asnych oraz rol rekompensuj ca utrat dochodów w wyniku zmian
systemowych (subwencja rekompensuj ca utrat przez gminy dochodów
z tytu u podatku od rodków transportu). Subwencje zazwyczaj ustala si
wed ug zobiektywizowanych kryteriów okre lonych odr bnymi ustawami.
Dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych jednostk samorz du terytorialnego oraz na dofinansowanie okrelonych w ustawie zada w asnych, takich jak: inwestycje, pomoc spo eczna, prowadzenie szkó ponad podstawowych i innych placówek o wiatowowychowawczych,
Kredyty i po yczki zaci gni te na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku
niedoboru w bud ecie gminy oraz na finansowanie wydatków nie znajduj cych pokrycia w planowanych dochodach samorz du,
Emisja papierów warto ciowych.
Dochody Gminy tworz system stosunkowo spójny od oko o 40-50%,
to wp ywy z podatków i op at lub dochody z gospodarowania mieniem komunalnym. W gminach bogatych odsetek dochodów w asnych dochodzi do 8090 %.
W ostatnich latach w strukturze rodzajowej dochodów bud etowych nast pi y do istotne zmiany. Wi e si to z przekazywaniem gminom kolejnych
zada i obowi zków, co poci ga za sob konieczno uruchomienia dotacji
i subwencji na ich realizacj . Zazwyczaj rodki te s niewystarczaj ce. Powoduje to konieczno uruchomienia rodków w asnych, które dotychczas wykorzystywane by y na inwestycje. Sytuacja w tym zakresie zmusza jednostki
samorz du terytorialnego do podj cia bardziej zdecydowanych stara o rodki
zewn trzne przyznawane wg kryterium uznaniowego (dotacje, subwencje)
oraz kredyty i po yczki. Pomimo tak niekorzystnych tendencji obserwuje si
wzrost udzia u dochodów pochodz cych z podatków i op at lokalnych oraz
z maj tku gminy w ogólnej kwocie dochodów. wiadczy to o skuteczno ci
i sprawno ci dzia ania organów samorz dowych.
Podatki i op aty lokalne
posiadaj do
zró nicowany charakter.
S w ród nich takie, które stanowi raczej problem, tak jak podatek od posiadania psów oraz takie, które stanowi istotne ród o dochodów. Najcz ciej
w roli podatków lokalnych wyst puj podatki typu maj tkowego. I cho pa stwo stosuje szereg metod ich centralnego regulowania, to jednak gmina mo e
poprzez w a ciw polityk przestrzenn i gospodarcz kszta towa wp ywy
z tego ród a. Jednym z g ównych podatków w tej grupie jest podatek od nieruchomo ci. W naszej gospodarce istnieje do
anachroniczny system tego
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podatku, który wymaga do istotnej przebudowy. Ponadto pa stwo okre la
górn skal tego podatku. Jednak pomimo tych uwarunkowa gmina ma mo liwo kszta towania wp ywów z tego ród a w d u szej perspektywie. Warunkiem jest w a ciwa polityka przestrzenna i strategia rozwoju, której elementem
jest ruch ziemi " i tworzenie sprzyjaj cego klimatu dla inwestycji gospodarczych. Instrumentami s : plan przestrzennego zagospodarowania, warunki
sprzeda y nieruchomo ci i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej oraz stan
infrastruktury komunalnej. Dzisiejsze wp ywy ze sprzeda y mienia, nale cego
do gminy determinuj , przy zachowaniu odpowiedniej polityki, przysz e dochody uzyskane z podatku od nieruchomo ci oraz (w przypadku oddania w wieczyste u ytkowanie) op aty rocznej z tytu u u ytkowania wieczystego. Nale y
stwierdzi , e system podatków i op at lokalnych jest w naszych warunkach
zbyt s abo wyodr bniony i zbyt w sko zdefiniowany. W sumie, wi c nie zapewniaj one nawet cznie z dochodami z maj tku pe nego samo finansowania. Nie jest to zreszt z wielu wzgl dów mo liwe nie tylko w naszym systemie.
Dzieje si tak równie w krajach wysoko rozwini tych i tak np.: w Niemczech
stanowi one oko o 40% ogólnej sumy dochodów gmin. Jest to wynikiem dysproporcji w dochodach w asnych pomi dzy poszczególnymi gminami. Zbli ony
natomiast zakres zada i wydatków zwi zanych z zaspokajaniem potrzeb
spo eczno ci lokalnej stwarza konieczno stosowania zasilania równowa cego. Rol t spe nia cz
wyrównawcza subwencji ogólnej i cho nale y si
zgodzi , e post powanie takie ma aspekty anty motywacyjne, to jednak jest
nie do unikni cia i dotyczy powinno przynajmniej zaspokajania potrzeb podstawowych. Bardzo wa n rol spe niaj tzw. dotacje celowe, zw aszcza
na zadania w asne. Konieczno likwidacji nadmiernych odr bno ci w stanie
infrastruktury technicznej w skali kraju, jej rozbudowy i modernizacji oraz
ochrony rodowiska naturalnego wymaga znacznych nak adów inwestycyjnych, które gminy nie s w stanie samodzielnie ponie . Omawiane ród o
dochodów ma jednak charakter uznaniowy i opiera si na ocenie potrzeb
spo eczno-gospodarczych w ró nych regionach kraju. Rozwi zanie takie jest
niew tpliwie korzystne, z punktu widzenia centrum, poniewa pozwala
na realizacj celów polityki regionalnej pa stwa. Dla Gmin jednak jest
to czynnik ograniczaj cy ich samodzielno , z uwagi na fakt, e decyzje
o wyborze i kolejno ci oraz intensywno ci finansowania zada inwestycyjnych
podejmowane s przez organy centralne. Je eli dodamy do tego, e uruchamianie tych rodków zwi zane jest z procedur bud etow , to musimy mie
wiadomo , e w zasadzie uniemo liwia to, czy te znacznie utrudnia tworzenie d ugofalowej strategii rozwoju i planowania inwestycji w gminie. Nale y
mie nadziej , e uchwalona ustawa o wspieraniu rozwoju regionalnego zmieni, cho w cz ci niekorzystn sytuacj w tym zakresie. Przewidziane w ustawie kontrakty dotycz , co prawda samorz du wojewódzkiego, ale prawid owa
praktyka w tym zakresie powinna doprowadzi , do tego, e w ich ramach
realizowane b d równie zadania oznaczeni gminnym i powiatowym.
Pewnym u atwieniem realizacji zada rozwojowych s fundusze celowe,
np.; Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska. Z zadowoleniem nale y przyj
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rozwi zanie, polegaj ce na zleceniu bankom obs ugi udzielania po yczek
z tego funduszu. W ostatnim okresie obserwuje si wyra ny wzrost udzielonych dotacji i po yczek z funduszy celowych.
Nale y podkre li , e fundusze te, to nie jedyne ród o pozyskiwania dochodów zwrotnych przez podmioty samorz du terytorialnego. Po yczki mog
pochodzi z rozmaitych róde , a mianowicie; banków, instytucji ubezpieczeniowych, czy te od ludno ci w formie emitowania obligacji. Gmina mo e te
uczestniczy i pozyskiwa dochody na rynku kapita owym. Nale y jednak
zaznaczy , e brak jest instytucjonalnych gwarancji dost pu gminy do tego
rynku, st d te znaczne trudno ci w skutecznym uczestniczeniu w operacjach
prowadzonych na rynku kapita owym. Istotnymi przyczynami takiego stanu
rzeczy jest p ytko i ubóstwo instytucjonalne polskiego rynku kapita owego
oraz brak do wiadcze wspó pracy banków z jednostkami samorz du terytorialnego. Na przeszkodzie w szerszym uczestnictwie gminy na rynku finansowym, stoj równie kwalifikacje aparatu administracji lokalnej. Wydaje si wi c
po dane, a nawet wr cz konieczne podejmowanie dzia a maj cych na celu
wsparcie dzia a samorz dów lokalnych na rynkach finansowych i upowszechnienia znajomo ci przepisów oraz dobrych do wiadcze z praktyki w tej
dziedzinie.
Odmiennie i zdecydowanie mniej korzystnie przedstawia si wielko
i struktura dochodów w jednostkach samorz du powiatowego. Zagro enia
wynikaj zw aszcza z niedostatecznych mo liwo ci finansowych oraz niew aciwych i niestabilnych rozwi za systemowych w zakresie finansowania
zada samorz du powiatowego. Utrudnia to realizacj zada bie cych
i rozwojowych. Na szczeblu powiatu nie wyst puj takie ród a dochodów jak
podatki i op aty lokalne. Ograniczony do 1% jest udzia w podatku dochodowym od osób fizycznych i wreszcie powiaty dysponuj znacznie maj tkiem.
Sytuacja ta nie tylko ogranicza swobod decyzyjn w adz samorz dowych,
ale równie utrudnia pozyskiwanie zewn trznych róde finansowania zada .
W tej sytuacji powiat staje wy cznie tworem geograficznym i administracyjnym, a nie funkcjonuj cym i wzajemnie wspieraj cym si zbiorem spo eczno ci lokalnych. Sytuacja taka prowadzi mo e do narastania konfliktów
i ró nic pomi dzy poszczególnymi gminami a powiatem. W konsekwencji
wytworzy to mo e sytuacj , w której powiat stanie si zb dn i niechcian
struktur .
W tym kontek cie kluczow spraw dla przysz o ci funkcjonowania powiatów s finansowe podstawy ich funkcjonowania.
Samorz d powiatowy realizuje zadania w asne, do których mi dzy innymi
zaliczamy:
Prowadzenie szkó ponad podstawowych oraz szkó podstawowych i gimnazjów specjalnych (finansowane subwencj o wiatow ),
Prowadzenie placówek opieku czo  wychowawczych (Domy Dziecka 
finansowane dotacj celow ),
Zarz dzanie drogami powiatowymi (finansowane subwencj drogow ),
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Szereg ró norodnych zada o charakterze publicznym przypisanych ustawami samorz dowi powiatowemu, które nie posiadaj bezpo redniego
ród a finansowania, a mog by realizowane wy cznie dzi ki dochodom
w asnym, do których zaliczy mo na jedynie dochody z maj tku powiatu,
subwencj wyrównawcz oraz udzia w podatku dochodowym od osób fizycznych
Nale y podkre li , e zadania wymienione w punkcie 4 aktualnie s równie finansowane zarówno z subwencji drogowej jak i o wiatowej, jednak e
w d u szej perspektywie ten stan rzeczy nie mo e by utrzymany, poniewa
odbywa si to kosztem rozwoju tych sfer ycia spo ecznego.
Na rysunku 1 przedstawiono struktur dochodów samorz du powiatowego, na przyk adzie powiatu kamie skiego. Blisko 50% dochodów stanowi
dotacje celowe przeznaczone na realizacj zada w asnych (oko o 25% ca o ci
dotacji) oraz zada zleconych z zakresu administracji rz dowej, w tym zw aszcza zadania zwi zane z powiatow administracj zespolon (inspekcje, s u by
i stra e). Pozosta e dochody, które z uwagi na potencjaln swobod w ich
dysponowaniu, potraktowa mo na jako dochody w asne przeznaczone s na
realizacj zada w asnych powiatu. Potencjalna swoboda w ich gospodarowaniu w praktyce natrafia na znaczne ograniczenia. Zadania o wiatowe i zadania
zwi zane z zarz dzaniem drogami, zaliczonymi do kategorii dróg powiatowych
finansowane s subwencj ogóln . Jednak e ustawodawca wyra nie okre li ,
jaka cz
tej subwencji przeznaczona jest na jedno i drugie zadanie st d te
ka da decyzja powoduj ca uszczuplenie tych rodków spotyka si z negatywnym odbiorem spo ecznym.2
Niezb dnym warunkiem prawid owego funkcjonowania samorz dno ci
lokalnej jest umiej tno trafnego prognozowania dochodów. B dne ich oszacowanie utrudnia racjonalne gospodarowanie i zmniejsza efektywno wykorzystania zasobów. Niezaprzeczalnie najwa niejsz przyczyn niepewno ci
jest krótki okres funkcjonowania samorz dów, brak praktyki, do wiadczenia
w tym zakresie i odpowiednio przygotowanej kadry oraz kszta towanie si
systemu finansowania jednostek samorz du terytorialnego, co poci ga za
sob zmienno stosowanych rozwi za . Wiele zastrze e mo na mie równie do aktualnie obowi zuj cego systemu finansowania zada jednostek
samorz du terytorialnego, zw aszcza samorz du powiatowego.
Projekty zmian w tym zakresie przewiduj zwi kszenie niezale no ci finansowej poszczególnych jednostek samorz du terytorialnego, zw aszcza
poprzez zast pienie dotychczasowych dotacji celowych na finansowanie
lub dofinansowanie zada w asnych, jak równie niektórych dotacji na zadania
rz dowe dochodami w asnymi. W grupie dochodów w asnych dodatkowym
dochodem gmin i powiatów b dzie 5% dochód uzyskiwany w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej. Zwi kszeniu ulec ma równie
2

Szerzej na ten temat mo na znale w opracowaniu: M. Wójcik, Do wiadczenia z wdra ania
reformy administracji publicznej w Polsce w 1999 roku. Samorz d powiatowy, Szczecin, luty
2000, s. 60 i dalsze.

388

Polityka Gospodarcza nr 5-6 (2001-2002), s. 383-389

udzia jednostek samorz du terytorialnego we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (w gminach od osób fizycznych podatek
ma wzrosn z 27,6% do 45%, a od osób prawnych z 5% do 25%, natomiast
w powiatach podatek od osób fizycznych wzrosn
ma z 1 % do 4%,
a od osób prawnych z 0% do 5%). Ponadto proponuje si by wp ywy z podatku
od nieruchomo ci stanowi y w gminach 95% a w powiatach 5% ogó u wp ywów
z tego tytu u.
Do istotnej zmiany zaliczy nale y równie nowe zasady ustalania rodków na finansowanie zada o wiatowych i cz ci o wiatowej subwencji ogólsubwencji ogólnej ma mie charakter wyrównawczy i ustalana
nej. Ta cz
b dzie jako ró nica mi dzy kwot przeznaczon na finansowanie zada
o wiatowych, a okre lon w ustawie cz ci dochodów z tytu u udzia u
we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota przeznaczona na finansowanie zada o wiatowych ustalana b dzie co rocznie w ustawie
bud etowej, przy uwzgl dnieniu struktury i zakresu zada o wiatowych oraz
liczby uczniów i standardu o wiatowego wyra aj cego koszt kszta cenia jednego ucznia w danym typie placówki.
Planowane zmiany przewiduj wprowadzenie dodatkowej cz ci subwencji ogólnej, tzw. cz ci dostosowawczej, maj cej na celu z agodzenie
ewentualnych skutków finansowych dla jednostek samorz du terytorialnego,
jakie mog wynika ze zmiany sposobu finansowania. rodki otrzymywa
b d te samorz dy, które znacz co straci y na zmianach, a wp aty dostosowawcze obejm te samorz dy, dla których dochody przeliczeniowe b d wy sze od dochodów bazowych.
Projektowane zmiany zak adaj równie zmian sposobu finansowania
zada w asnych jednostek samorz du terytorialnego. Przewiduje si , e dotacje celowe z bud etu pa stwa oraz funduszy celowych b d mog y by przekazywane tylko na zadania uj te w kontrakcie wojewódzkim.
Proponowane regulacje w zakresie zmian sposobu finansowania zada
spowoduj , e jednostki samorz du terytorialnego zamiast dotacji otrzymaj
zwi kszone dochody w asne. Nie spowoduje to jednak dodatkowych skutków
finansowych dla bud etu pa stwa, poniewa dotacje zast pione zostan ,
przynajmniej teoretycznie, tak sam wielko ci dochodów w asnych. Bardzo
prawdopodobna jest jednak sytuacja odwrotna, a mianowicie uszczuplenia
dochodów jednostek samorz du terytorialnego. Wniosek taki nasuwa si na
podstawie analizy za o e projektu bud etu pa stwa na rok 2001. Wiele zada
finansowanych aktualnie dotacj i w przysz o ci przewidzianych do finansowania dochodami w asnymi, w projekcie bud etu na 2001 rok, charakteryzuj si
znacznym niedoszacowaniem rodków finansowych. Plan na rok 2001 przewiduje wysoko
rodków na wynagrodzenia na poziomie 106,5% rodków
z roku 2000, natomiast na wydatki rzeczowe jedynie oko o 77% rodków wydatkowanych w roku 2000.
Reasumuj c, wi c prawid owa i po dana zmiana zasad finansowania
dzia alno ci jednostek samorz du terytorialnego mo e okaza si prób przerzucenia odpowiedzialno ci za kryzys finansów publicznych na barki samorz -
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du, a to w konsekwencji prowadzi mo e, przy braku radykalnych zmian
strukturalnych podejmowanych przez samorz d, do nadmiernego poziomu
zad u enia, w znacznym zakresie zwi zanego z realizacj zada bie cych,
nie natomiast rozwojowych.

