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Formy i źródła finansowania samorządu gminnego w Polsce po 2004 roku 

  

 Samorząd gminny w Polsce musi realizować określone zadania. Do zadań 

realizowanych przez podsektor samorządowy, uszczegółowionych na podstawie kryterium 

przynależności, należy zaliczyć zadania własne, zadania zlecone oraz zadania powierzone 

(porozumienia). Zadania własne to zadania służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 

samorządowej. Zadania własne gminy mogą realizować za pośrednictwem własnych jednostek 

organizacyjnych albo za pośrednictwem jednostek pomocniczych1.  

Drugi rodzaj zadań to zadania zlecone, które są przekazywane jednostkom samorządu 

terytorialnego na mocy obowiązującego prawa, lecz nie tracą swego charakteru zadań z zakresu 

administracji państwowej. Zadania zlecone nie są wykonywane samodzielnie przez gminy2. 

 Oprócz zadań własnych oraz zleconych, istnieje grupa zadań powierzonych 

(porozumienia). Zadania te gminy przyjmują do realizacji na podstawie umowy. Mogą to być 

także zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

Porozumienia określają zakres, wielkość oraz sposoby rozliczania realizowanych zadań. Każda 

jednostka samorządu terytorialnego może zawierać z organami administracji rządowej 

porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. 

 Obecny system charakteryzuje się decentralizacją częściową zadań oraz odpowiadającą 

mu częściową decentralizacją zasileń finansowych z ograniczonymi możliwościami 

wykorzystania instrumentów dostępnych na runku finansowym. Zawsze zadania realizowane 

przez państwo mają służyć społeczeństwu, pomimo że mogą być realizowane za 

pośrednictwem różnych podmiotów, zarówno rządowych, jak i samorządowych3. 

 Realizacja zadań gminy wymaga nakładów finansowych. W proces ten jest włączony 

zarówno kapitał publiczny, jak i prywatny. Całość zasobów składa się na system finansowania 

jednostek samorządu terytorialnego. System finansowania jednostek to ogół zasad, reguł, 

decyzji, narzędzi oraz instytucji obowiązujących w danym kraju, a ustanowionych w celu 

stworzenia warunków oraz środków niezbędnych do zaopatrzenia w kapitał, który umożliwi 

funkcjonowanie oraz realizację postawionych przed jednostkami zadań4. 

                                                 
1 Art. 166 ust. 1 Konstytucji RP. 
2 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 336. 
3 B. Filipiak, Strategie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2008, s. 12. 
4 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 57. 
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 Na system finansowania składają się takie elementy jak: 

1) Źródła finansowania, wewnętrzne lub zewnętrzne, związane z kierunkiem przepływu 

kapitału, jego pochodzeniem albo kreacją; 

2) Instrumenty finansowe, które określają sposób postępowania, techniki, zasady albo 

środki służące uzyskaniu oraz realizacji zapotrzebowania na środki finansowe; 

3) Sposoby finansowania, czyli formy, możliwości albo środki pozyskania kapitału na 

realizację konkretnego zadania przez gminę. 

Obowiązujący w Polsce system finansowania oparty jest na następujących głównych 

funduszach publicznych: 

 Dochodach własnych; 

 Dotacjach; 

 Subwencjach; 

 Środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z innych źródeł 

zagranicznych. 

Podstawową kategorią dochodów są dochody własne, posiadające charakter cykliczny, 

wynikający z prawa. Dochodami własnymi gmin są m.in. udziały w podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz podatku dochodowy od osób prawnych, które stanowią dochód budżetu 

państwa, a także wpływy z podatku leśnego, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od 

środków transportowych, wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku rolnego, 

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

wpływy z podatku od spadków oraz darowizn, wpływy z podatku od posiadania psów, wpływy 

z opłaty eksploatacyjnej, dochody z majątku gminy, odsetki od pożyczek udzielanych przez 

gminę, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i wpłaty od zakładów 

budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy i inne dochody 

należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. Poza dochodami własnymi gmina posiada 

także subwencje wyrównawcze z budżetu państwa, które mają na celu wyrównanie różnic, 

które wytworzyły się między gminami najbogatszymi oraz najbiedniejszymi i dotacje celowe, 

które służą do finansowania określonych zadań5. 

Gmina poza dochodami posiada również wydatki, którymi są zadania publiczne, mające 

na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadaniami tymi są m.in. zadania związane 

z oświatą, z zaopatrzeniem w energię elektryczną oraz cieplną, z kanalizacją,  z wodociągami, 

z usuwaniem oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych, z komunalnym budownictwem 

                                                 
5 S. Owsiak, dz. cyt., s. 341 – 342. 
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mieszkaniowym, z utrzymaniem czystości oraz porządku, z pomocą społeczną oraz ośrodkami 

i zakładami opiekuńczymi, z gospodarką terenami oraz ochroną środowiska, z utrzymaniem 

gminnych dróg i organizacji ruchu drogowego, z utrzymaniem porządku publicznego, z 

utrzymaniem obiektów administracyjnych i utrzymaniem gminnych obiektów oraz urządzeń 

użyteczności publicznej, ale także z rozpowszechnianiem kultury w gminie (biblioteki 

komunalne i inne placówki upowszechniania kultury). Czasami, gdy wydatki gminy są o wiele 

większe niż dochody gmina może się zadłużyć, lecz wysokość zadłużenia jest ograniczona 

ustawowo do 60% dochodów budżetowych w danym roku. Taka sytuacja nazywana jest 

deficytem budżetowym, w przypadku wystąpienia deficytu część wydatków musi być pokryta 

z przychodów6. 

Budżet gminy to roczny plan finansowy dochodów oraz wydatków jednostki samorządu 

terytorialnego, a także przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw 

pomocniczych. Konstrukcja treści budżetu wyznaczona jest przez zbiór zasad budżetowych, 

wśród których najważniejsze to zasady: jedności, jawności, uprzedniości, równowagi oraz 

szczegółowości. W zasadzie jedności gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na 

podstawie budżetu. Z kolei w zasadzie jawności gospodarka finansowa gminy jest jawna. 

Natomiast w zasadzie uprzedniości gmina zobowiązana jest uchwalić budżet do końca roku 

budżetowego poprzedzającego rok budżetowy. W zasadzie szczegółowości budżet jest 

uchwalony oraz sporządzony ze szczególnym podziałem dochodów i wydatków budżetowych. 

W zasadzie równowagi budżetowej gminy muszą podjąć wszystkie kroki, mające na celu 

doprowadzenie do zachowania równowagi budżetowej w każdym stadium prowadzenia 

gospodarki budżetowej. 

  

 

                                                 
6 Tamże, s. 354. 


