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System finansowy gmin
GMINA JAKO PODMIOT GOSPODARCZY
Przez gminÄnaleĹźy rozumieÄtworzonÄprzez jej mieszkaĹcĂłw wspĂłlnotÄsamorzÄdowÄoraz
odpowiednie terytorium. Gmina posiada osobowoĹÄprawnÄ.
Gmina jako podmiot gospodarczy moĹźe prowadziÄdziaĹalnoĹÄgospodarczÄbezpoĹrednio bÄdĹş poprzez
komunalne jednostki organizacyjne nie posiadajÄce osobowoĹci prawnej, bÄdĹş uczestniczyÄ(na rĂłĹźnych
zasadach) w podmiotach prowadzÄcych dziaĹalnoĹÄgospodarczÄ.
Gminy posiadajÄszeroki wybĂłr form organizacyjno-prawnych dla prowadzenia zadaĹpublicznych gminy81.
W szczegĂłlnoĹci podmiotem komunalnym moĹźe byÄ:
·gmina (gdy wykonywanie usĹug odbywa siÄbezpoĹrednio),
·jednostka budĹźetowa,
·Ĺrodki specjalne jednostki budĹźetowej,
·gospodarstwo pomocnicze jednostki budĹźetowej,
·zakĹad budĹźetowy,
·zwiÄzek miÄdzygminny,
·spĂłĹka jednoosobowa z udziaĹem gminy (kapitaĹowa spĂłĹka handlowa),
·spĂłĹka jednoosobowa z udziaĹem innego, komunalnego podmiotu wyposaĹźonego w osobowoĹÄprawnÄ
(kapitaĹowa spĂłĹka handlowa),
·spĂłĹki z wiÄkszoĹciowym udziaĹem gminy oraz mniejszoĹciowym udziaĹem niekomunalnych podmiotĂłw
gospodarczych, wyposaĹźonych w osobowoĹÄprawnÄ(kapitaĹowa spĂłĹka handlowa),
·spĂłĹki z wiÄkszoĹciowym udziaĹem innych komunalnych podmiotĂłw gospodarczych, wyposaĹźonych w
osobowoĹÄprawnÄ(kapitaĹowa spĂłĹka handlowa),
·spĂłĹka cywilna,

·spĂłĹka jawna,
·spĂłĹka komandytowa,
·inne moĹźliwoĹci (prawo spĂłĹdzielcze, fundacje).
PojÄcie dziaĹalnoĹÄgospodarcza w odniesieniu do gmin nie jest jednoznaczne. W chwili obecnej przewaĹźa
poglÄd, ktĂłry kaĹźe rozumieÄdziaĹalnoĹÄgospodarczÄgmin jako wszelkÄaktywnoĹÄ, nie bÄdÄcÄ
dziaĹalnoĹciÄwĹadczÄ, ktĂłrej celem i efektem jest materialna (rzeczowa) realizacja zadaĹpublicznych
(wytwarzanie dĂłbr lub Ĺwiadczenia usĹug publicznych), lub teĹź zdobywanie na niÄĹrodkĂłw. PrzyjÄcie
takiej definicji powoduje Ĺźe, dziaĹalnoĹciÄgospodarczÄjest zarĂłwno:
·dziaĹalnoĹÄnastawiona na zyski, jak i dziaĹalnoĹÄtypu non-profit,
·przynoszÄca dochĂłd jak i deficytowa,
·obejmujÄca zadania ustawowe gminy, jak rĂłwnieĹź wykraczajÄce poza zadania o charakterze uĹźytecznoĹci
publicznej.
BUDĹŹET GMINY
Gminy jako jednostki terytorialnego podziaĹu kraju oraz organ samorzÄdu terytorialnego od 1990 r.
posiadajÄ: osobowoĹÄprawnÄ, gwarancje konstytucyjne, ochronÄsÄdowÄ, prawa majÄtkowe i znacznÄ
niezaleĹźnoĹÄfinansowÄ82. W myĹl zapisĂłw ustawowych podstawÄgospodarki finansowej gminy stanowi
jej budĹźet. W praktyce oznacza to nadanie gminom samodzielnoĹci w zakresie nie tylko pozyskiwania
dochodĂłw, ale takĹźe – co wydaje siÄbardzo istotne – wydatkowania ĹrodkĂłw.
System zasilania wewnÄtrznego oraz zewnÄtrznego budĹźetĂłw gmin zostaĹuregulowany przez wydanie
nastÄpujÄcych aktĂłw prawnych: prawo budĹźetowe83, ustawa o gospodarce finansowej gmin84, oraz wiele
inny ustaw i przepisĂłw wykonawczych.
Ustawa o dochodach JST wskazuje na nastÄpujÄcy rejestr dochodĂłw gmin, ktĂłre mogÄbyÄtraktowane
jako ich dochody wĹasne:
·wpĹywy z podatku od nieruchomoĹci,
·wpĹywy z podatku rolnego,
·wpĹywy z podatku leĹnego,
·wpĹywy z podatku od ĹrodkĂłw transportowych,
·wpĹywy z podatku dochodowego od osĂłb fizycznych prowadzÄcych dziaĹalnoĹÄgospodarczÄ, opĹacanych
w formie karty podatkowej,
·wpĹywy z podatku od spadkĂłw i darowizn,
·wpĹywy z opĹaty skarbowej,
·wpĹywy z opĹat lokalnych,
·wpĹywy z opĹaty esploatacyjnej w czÄĹci okreĹlonej w ustawie z 4.02 1999 r. Prawo geologiczne i gĂłrnicze,
·udziaĹwe wpĹywach z podatku dochodowego od osĂłb fizycznych zamieszkaĹych na terenie gminy, w
wysokoĹci 27,6% wpĹywĂłw,
·udziaĹwe wpĹywach z podatku dochodowego od osĂłb prawnych i jednostek organizacyjnych nie majÄcych
osobowoĹci prawnej, posiadajÄcych siedzib na terenie gminy,
·dochody z majÄtku gminy (z wyĹÄczeniem wpĹywĂłw z prywatyzacji majÄtku85),
·dochody uzyskiwane przez jadnostki budĹźetowe gminy oraz wpĹaty od zakĹadĂłw budĹźetowych i
gospodarstw pomocniczych jednostek budĹźetu gminy,
·odsetki od ĹrodkĂłw finansowych gminy na rachunkach bankowych gminy,
·odsetki od poĹźyczek udzielanych przez gminÄ,
·odsetki i dywidendy od wniesionego kapitaĹu,
·spadki, zapisy i darowizny,
·opĹaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych naleĹźnoĹci stanowiÄcych dochody
gminy,
·dochody z kar pieniÄĹźnych i grzywien okreĹlonych odrÄbnymi przepisami,
·inne dochody naleĹźne gminie na podstawie odrÄbnych przepisĂłw.
·wpĹywy z zaciÄgniÄtych przez gminy poĹźyczek i kredytĂłw,
·subwencje ogĂłlne przekazywane z budĹźetu paĹstwa,

·dotacje celowe.
Gminom wykonujÄcym zadania zlecone z zakresu administracji rzÄdowej oraz inne zadania zlecone
przyznawane sÄz budĹźetu paĹstwa dotacje celowe na realizacjÄtych zadaĹ. Dotacje te podlegajÄzwrotowi
do budĹźetu paĹstwa w czÄĹci, w jakiej to zadanie nie zostaĹo zrealizowane.
Gmina moĹźe otrzymaÄdotacjÄz budĹźetu paĹstwa na dofinansowanie nastÄpujÄcych zadaĹwĹasnych:
·inwestycji realizowanych przez gminÄ,
·zadaĹz zakresu pomocy spoĹecznej,
·wypĹaty dodatkĂłw mieszkaniowych.
Dotacje na dofinansowanie ww. zadaĹwĹasnych gminy nie wykorzystane w danym roku zgodnie z
przeznaczeniem, podlegajÄzwrotowi do budĹźetu paĹstwa.
Obok podatkĂłw i opĹat lokalnych waĹźnym ĹşrĂłdĹem ĹrodkĂłw finansowych dla gminy jest posiadany przez
niÄmajÄtek. Do majÄtku organĂłw lokalnych zaliczamy: skĹadniki rzeczowe tj. budynki, budowle, grunty,
majÄtek tych podmiotĂłw, dla ktĂłrych gmina jest organem zaĹoĹźycielskim, oraz kapitaĹy pieniÄĹźne.
ZrĂłĹźnicowane formy majÄtku znajdujÄcego siÄw posiadaniu gminy stwarzajÄszerokÄgamÄmoĹźliwoĹci
w zakresie pozyskiwania dochodĂłw. Dochody z majÄtku, ktĂłrego prawnym wĹaĹcicielem jest gmina, mogÄ
przybieraÄm.in. postaÄczynszu z dzierĹźawy lub wynajmu. Innym sposobem pozyskiwania wpĹywĂłw z
posiadanego przez gminÄmajÄtku jest jego sprzedaĹź.
RĂłwnie waĹźnym skĹadnikiem dochodĂłw gmin sÄsubwencje. Ustawa o dochodach JST wprowadza
stosunkowo skomplikowany system subwencjonowania. KaĹźda gmina otrzymuje subwencjÄdrogowÄ
(przekazywana jest gminom w dwĂłch rĂłwnych ratach) i ogĂłlnÄ, w skĹad ktĂłrej mogÄwchodziÄtrzy
niezaleĹźnie obliczane czÄĹci – podstawowa, oĹwiatowa i rekompensujÄca:
·podstawowa – jest ustalana na poziomie co najmniej 1% planowanych w ustawie budĹźetowej dochodĂłw
budĹźetu paĹstwa,
·oĹwiatowa – kwotÄprzeznaczonÄna czÄĹÄoĹwiatowÄsubwencji ogĂłlnej dla wszystkich jednostek
samorzÄdu terytorialnego „ustala siÄ” w ĹÄcznej kwocie nie mniej niĹź 12,8% planowanych dochodĂłw
budĹźetu paĹstwa, przekazywana jest w ratach miesiÄcznych,
·rekompensujÄca – skĹada siÄz kwoty rekompensujÄcej utracone dochody z tytuĹu ustawowych ulg i
zwolnieĹ.
Gminy mogÄzaciÄgaÄkredyty i poĹźyczki oraz emitowaÄpapiery wartoĹciowe. Kwoty uzyskane z
powyĹźszych tytuĹĂłw stanowiÄprzychody gminy i sÄwykazywane w budĹźecie gminy w pozycji: „ĹşrĂłdĹa
pokrycia niedoboru budĹźetowego”.
Kredyty i poĹźyczki mogÄbyÄzaciÄgane z przeznaczeniem na:
·pokrycie wystÄpujÄcego w ciÄgu roku niedoboru budĹźetu gminy; kredyty te powinny byÄspĹacone w tym
samym roku, w ktĂłrym zostaĹy zaciÄgniÄte,
·finansowanie wydatkĂłw nie znajdujÄcych pokrycia w planowanych dochodach gminy; kredyty te mogÄbyÄ
zaciÄgniÄte do wysokoĹci okreĹlonej w budĹźecie gminy.
OgraniczonoĹÄĹrodkĂłw finansowych pozostawionych gminom do dyspozycji oraz rosnÄcy zakres zadaĹ
gmin wymaga poszukiwania nowych rozwiÄzaĹw zakresie gromadzenia dochodĂłw i ich rozdysponowania.
Konieczna jest wiÄc zmiana koncepcji gospodarowania rĂłĹźnorodnymi zasobami gminy, kĹadÄca nacisk na
zarzÄdzanie nimi, nie administrowanie.
ZarzÄdzanie finansami gminy ma na celu: realizacjÄzaĹoĹźeĹpolityki finansowej gminy, koordynacjÄ
realizacji tej polityki oraz monitorowanie i weryfikowanie wykorzystania zasobĂłw finansowych, jak
rĂłwnieĹź efektĂłw podjÄtych dziaĹaĹ.
JeĹźeli gmina posiada nadwyĹźki finansowe, to moĹźe je inwestowaÄna rynku zarĂłwno pieniÄĹźnym, jak i
kapitaĹowym, stajÄc siÄtym samym podmiotem na rynku finansowym. Kasowej obsĹugi budĹźetu
gminy86dokonuje bank wybrany przez radÄgminy (oprĂłcz oddziaĹĂłw NBP). DÄĹźÄc do efektywnego
wykorzystania ĹrodkĂłw pieniÄĹźnych gmina powinna osiÄgnÄÄmaksymalny dochĂłd (stopÄ
oprocentowania) ze ĹrodkĂłw zĹoĹźonych na rachunkach bankowych oraz redukowaÄdo minimum kosz
poĹźyczek i kredytĂłw bankowych. Celem zarzÄdzania gotĂłwkÄjest rĂłwnieĹź zapewnienie dostÄpu do
ĹrodkĂłw pieniÄĹźnych niezbÄdnych do przeprowadzania bieĹźÄcych i przyszĹych rozliczeĹ, a takĹźe

zabezpieczenie ĹrodkĂłw finansowych przed utratÄlub sprzeniewierzeniem.
ZarzÄdzanie gotĂłwkÄskada siÄz trzech gĹĂłwnych procesĂłw87:
·ZarzÄdzanie i kontrolowanie ĹrodkĂłw pieniÄĹźnych na rachunkach bankowych,
·ZarzÄdzanie i kontrolowanie pieniÄdzy w kasie,
·ZarzÄdzanie przepĹywem gotĂłwki.
W systemie zarzÄdzania finansami gminy istatnÄrolÄspeĹnia system zarzÄdzania ich pĹynnoĹciÄ. Tym
zajmuje siÄspecjalny zespĂłĹ, ktĂłrego zadanie bÄdzie monitorowanie pĹynnoĹci finansowej gminy,
okreĹlanie warunkĂłw organizacyjno-technicznych sprawnego zarzÄdzania oraz koordynacja i nadzĂłr nad
pracami podlegĹych jednostek.
WaĹźnym procesem zarzÄdzania finansami gminy, obok zarzÄdzania gotĂłwkÄ, zarzÄdzania programem
inwestycyjnym czy zarzÄdzania zakupami, zapasami i ryzykiem, jest zarzÄdzania dĹugiem.
NadzĂłr nad dziaĹalnoĹciÄgminy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodnoĹci z prawem88.
Natomiast w sprawach zleconych gminie nadzĂłr rozszerzony jest o kryterium celowoĹci, rzetelnoĹci i
gospodarnoĹci89.
Organami nadzoru nad gminÄsÄprezes Rady MinistrĂłw, Wojewoda, a w zakresie spraw budĹźetowych
Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO).

