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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.  

 

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1048) 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077, z późn. zm.) 

Art. 72. 

1. Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z 

następujących tytułów: 

1)   wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne; 

2)   zaciągniętych kredytów i pożyczek; 

3)   przyjętych depozytów; 

4)   wymagalnych zobowiązań: 

a)  wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych 

decyzji administracyjnych, 

b)  uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą 

dłużnikiem. 

<1a. Tytuły dłużne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, obejmują zobowiązania finansowe 

wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom 

dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne 

podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na 

wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.> 

2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób klasyfikacji 

tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym rodzaje 

zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, uwzględniając podstawowe kategorie 

przedmiotowe i podmiotowe zadłużenia oraz okresy zapadalności. 
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[Art. 90. 

 Na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, jednostki samorządu terytorialnego 

mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych, o ile ustawa tworząca 

fundusz tak stanowi. 

Art. 91. 

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, nie może przekroczyć kwoty 

określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. W przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu terytorialnego o kredyt lub pożyczkę 

na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90, a także w przypadku zamiaru 

emisji przez jednostkę samorządu terytorialnego papierów wartościowych na cel, o 

którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90, zarząd tej jednostki jest obowiązany 

uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki 

lub wykupu papierów wartościowych.] 

 

<Art. 90. 

Na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, jednostki samorządu terytorialnego 

mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i 

samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, o 

ile ustawa tworząca fundusz lub osobę prawną tak stanowi. 

 

Art. 91. 

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu 

dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz zobowiązań z wyemitowanych 

papierów wartościowych nie może przekroczyć kwot określonych w uchwale 

budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego 

zobowiązania z tytułu: 

1) kredytu lub pożyczki na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 i art. 90, 

2) innego niż wymienione w pkt 1, zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt 2,  
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3) emisji papierów wartościowych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 

i art. 90 

– wymaga uzyskania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego opinii 

regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania. 

3. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do: 

1) zobowiązania krótkoterminowego, jeżeli podlega ono spłacie lub wykupowi w tym 

samym roku, w którym zostało zaciągnięte lub wyemitowane; 

2) zobowiązania o wartości nieprzekraczającej 0,5% planowanych dochodów 

bieżących, o ile suma zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu w roku budżetowym nie 

przekroczyła 1% planowanych dochodów bieżących.> 

 

Art. 92. 

1. [Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania finansowe, 

z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, których 

koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym:] 

 <Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania, o 

których mowa w art. 91 ust. 2, których koszty obsługi, jeżeli występują, są ponoszone 

co najmniej raz do roku, przy czym:> 

1)   dyskonto od emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego papierów 

wartościowych nie może przekraczać 5% wartości nominalnej; 

2)   kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do jednostek sektora 

finansów publicznych innych niż Skarb Państwa. 

 

Art. 212. 

1. Uchwała budżetowa określa: 

1)   łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z 

wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych; 

2)   łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z 

wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych; 

3)   kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego; 
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4)   łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

5)   łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

6)   limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90; 

<6a) limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 2, innych niż określone w pkt 6;> 

7)   kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z 

zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego; 

8)   szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 

budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw; 

9)   uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach 

budżetu gminy; 

10)  inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z 

postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

2. W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 

upoważnić zarząd do: 

1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których 

mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90; 

<1a) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 

ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1;> 

2)   dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258. 

 

Art. 217. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z: 

1)   sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego; 

2)   kredytów; 

3)   pożyczek; 
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4)   prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego; 

[5)   nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych;] 

<5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, 

pomniejszonej o środki określone w pkt 8;> 

6)   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych[.] <;> 

<7) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych; 

8) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 

środków.> 

Art. 224. 

1. Jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona pożyczka z budżetu państwa, 

jeżeli: 

1)   jednostka samorządu terytorialnego realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do 

jego realizacji oraz 

2)   z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że w stopniu wysoce 

prawdopodobnym: 

a)  nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki oraz skuteczności w wykonywaniu jej 

ustawowych zadań, 

[b)  zachowane zostaną zasady określone w art. 242-244, na koniec roku, w którym upływa 

termin spłaty pożyczki,] 

< b) najpóźniej na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, zostaną 

zachowane zasady określone w art. 242–244,> 

c)  zapewniona zostanie spłata pożyczki wraz z odsetkami. 

2. Pożyczka i odsetki nie podlegają umorzeniu. 

3. Wniosek o udzielenie pożyczki jednostka samorządu terytorialnego składa do Ministra 

Finansów, a w przypadku zlecenia przez Ministra Finansów Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego czynności, o których mowa w art. 225 ust. 1, do Banku Gospodarstwa 

Krajowego. Do wniosku o udzielenie pożyczki jednostka samorządu terytorialnego 
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załącza program postępowania naprawczego, dokumenty zawierające dane umożliwiające 

dokonanie bieżącej i prognozowanej oceny sytuacji finansowej tej jednostki oraz 

propozycje zabezpieczeń spłaty pożyczki. 

4. W przypadku niedokonania spłaty pożyczki w terminie określonym w umowie pożyczki 

Minister Finansów może potrącić niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami z 

należnej subwencji ogólnej ustalonej dla tej jednostki samorządu terytorialnego. 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do pożyczki udzielanej jednostce samorządu 

terytorialnego realizującej program postępowania ostrożnościowego lub przystępującej do 

jego realizacji, jeżeli zagrożenie wykonania zadań publicznych powstało z przyczyn 

niezależnych od tej jednostki. 

6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki, 

2)   wykaz dokumentów dołączonych do wniosku, 

3)   rodzaje i zakres przyjmowanych zabezpieczeń 

- biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 

postępowania, zakres informacji niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa w ust. 

3, oraz zapewnienie sprawności rozpatrywania wniosków. 

 

Art. 228. 

1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla 

zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań: 

1)   związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć; 

2)   z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

[2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu 

terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.] 

<2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd 

jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom 

jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania 

zobowiązań, o których mowa w ust. 1. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 
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przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają 

zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.> 

 

Art. 232. 

<1.> Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i 

kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. 

<2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd 

jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i 

kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 

europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku 

ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku 

budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to 

obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na 

współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych 

konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji 

programów.> 

Art. 240a. 

 1. W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244, oraz 

zagrożenia realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

kolegium regionalnej izby obrachunkowej wzywa jednostkę samorządu terytorialnego do 

opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego 

programu celem zaopiniowania do regionalnej izby obrachunkowej, w terminie 45 dni od 

dnia otrzymania wezwania. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program postępowania 

naprawczego na okres nieprzekraczający 3 kolejnych lat budżetowych. 

3. Program postępowania naprawczego zawiera w szczególności: 

1)   analizę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego, w tym określenie przyczyn 

zagrożenia realizacji zadań publicznych; 

2)   plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, 

zmierzających do usunięcia zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zachowania relacji 

określonej w art. 242-244; 
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3)   przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z 

określeniem sposobu ich obliczania. 

[4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią 

prognozę finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art. 

242-244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, który uzyskał 

pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej, przy czym niezachowanie relacji może 

dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu 

postępowania naprawczego.] 

<4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią 

prognozę finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w 

art. 242–244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, który 

uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej, przy czym 

niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień 

uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz spłat pożyczki otrzymanej z 

budżetu państwa.> 

5. W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego: 

1)   nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją 

papierów wartościowych; 

2)   nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego; 

3)   nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek; 

4)   nie może ponosić wydatków na promocję jednostki; 

[5)   nie może tworzyć funduszu sołeckiego;] 

<5) nie może ponosić wydatków z funduszu sołeckiego, chyba że poniesienie wydatków 

jest konieczne do zakończenia realizacji zadania rozpoczętego przed dniem przyjęcia 

programu postępowania naprawczego;> 

6)   ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków 

własnych. 

[6. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program 

postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość 

wydatków: 

1)   na diety radnych, 

2)   na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego 
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- nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w 

którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego.] 

<6. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty 

program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania 

naprawczego wysokość ustalonych przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego diet radnych i wydatków na wynagrodzenie zarządu jednostki 

samorządu terytorialnego nie może przekroczyć odpowiednich kwot wydatków z 

tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w 

sprawie programu postępowania naprawczego.> 

7. Program postępowania naprawczego może zawierać inne ograniczenia niż określone w ust. 

5 i 6. 

8. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu 

postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej 

do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa. Budżet może 

być ustalony bez zachowania relacji określonej w art. 242-244. Przepis art. 240 ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

9. Zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z ust. 8, bez 

zachowania relacji określonych w art. 242-244, nie może powodować zwiększenia stopnia 

niezachowania relacji wynikającego z tego budżetu. 

10. Do ustalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ust. 8 oraz do jego 

zmiany przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

<11. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 

programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby 

obrachunkowej do tego programu w jednostce samorządu terytorialnego można 

zawiesić jej organy i ustanowić zarząd komisaryczny, w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym albo ustawie z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa, z wyłączeniem wezwania organów jednostki do 

niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji. W tym przypadku 

program postępowania naprawczego jest niezwłocznie opracowywany i 

przedstawiany do zaopiniowania regionalnej izbie obrachunkowej przez komisarza 

rządowego.> 
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[Art. 242. 

 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w 

którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6. 

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane 

dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o 

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją 

wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy 

środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.] 

 

< Art. 242. 

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w 

którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące 

powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. 

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż 

wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną 

z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku 

budżetowym. 

4. W przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za rok poprzedzający 

rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami.> 

 

Art. 243. 

[1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego 

realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku 

budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 
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1)   spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z 

należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 

1 i art. 90, 

2)   wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 

oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych 

emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

3)   potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji 

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych 

dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, 

obliczoną według wzoru: 

 

 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

R -     planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i 

pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów 

papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 

oraz art. 90, 

O -     planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w 

art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych 

na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z 

udzielonych poręczeń i gwarancji, 

D -     dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, 

Db -    dochody bieżące, 

Sm -    dochody ze sprzedaży majątku, 

Wb -    wydatki bieżące, 

n -     rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n-1 -   rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n-2 -   rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 

n-3 -   rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 
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2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy 

przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z 

wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla 

poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań 

rocznych.] 

<1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, 

którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku 

następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym 

roku budżetowym: 

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, 

wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o 

których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek, 

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 

pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na 

obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele 

określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów, 

3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w 

art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na 

obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 2, innych niż określone w pkt 1, 

4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji 

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną 

z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących 

pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną 

według wzoru: 

(𝑅 + 𝑂)

𝐷𝑏
≤
1

7
×∑

(𝐷𝑏𝑒𝑖 −𝑊𝑏𝑒𝑖)

𝐷𝑏𝑖

7

𝑖=1
 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

R  – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań 

zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz 

wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i 

pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych 
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lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań 

określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, 

O  – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym 

odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 

72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty 

kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, 

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu 

pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, 

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest 

relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest 

relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, 

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który 

ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat 

zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 

2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1: 

1) dochody bieżące budżetu, do których odnoszone są łączna kwota spłat i wykupów 

określona w ust. 1 oraz kwota dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki 

bieżące, podlegają pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące; 

2) dochody bieżące budżetu pomniejszane o wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu o 

dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; 

3) wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o: 

a) wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o 

którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 

b) wydatki bieżące na obsługę długu, 

c) wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; 
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4) dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje 

się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań 

rocznych – wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla 

poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań 

rocznych.> 

3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do: 

1)   spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami, 

1a)  wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na 

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 

2)   poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania 

jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i 

otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i 

dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a. 

3a. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów 

wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 

odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy 

finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania 

przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z 

przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a 

kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby 

poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został 

bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu. 
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<3b. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do następującej wyłącznie w 

roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszej spłaty zobowiązań, 

która przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet: 

1) środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi 

długu w całym okresie spłaty; 

2) wynikających z posiadania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, 

środkami z tego tytułu; 

3) środkami z tytułu innego niż wymieniony w pkt 1 i 2, w szczególności z posiadanych 

przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 i 7, jeżeli jednostka nie zaciąga 

zobowiązań dłużnych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2.> 

[4. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a, lub gdy określone 

w umowie o dofinansowanie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostały 

przekazane albo po ich przekazaniu został orzeczony ich zwrot, jednostka samorządu 

terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek 

ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1, 

uwzględniając w tej relacji kwotę zobowiązań związaną z: 

1)   nieprzekazanymi środkami lub środkami, w stosunku do których orzeczono zwrot; 

2)   niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a.] 

<4. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a, lub gdy 

określone w umowie o dofinansowanie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 

nie zostały przekazane albo po ich przekazaniu został orzeczony ich zwrot, jednostka 

samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać 

zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 

ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1, 

uwzględniając w tej relacji kwotę zobowiązań związaną z: 

1) nieprzekazanymi środkami lub środkami, w stosunku do których orzeczono zwrot; 

2) niespełnieniem warunków, o których mowa w ust. 3 lub 3a.> 

<5. Ustalenie spełnienia warunku określonego w ust. 3b pkt 1 następuje na podstawie 

danych przedstawianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przy czym 

określając łączny koszt obsługi długu związany z danym zobowiązaniem, należy 

uwzględnić koszty, które jednostka jest obowiązana zapłacić, w szczególności 

odsetki, opłaty i prowizje.> 
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Art. 258. 

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do: 

1)   dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem 

przeniesień wydatków między działami; 

2)   przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 

innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego; 

3)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu 

terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy[.] <;> 

<4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 

europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 

europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie 

pogorszą wyniku budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.> 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków na podstawie 

upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach 

finansowych i informują o dokonanych przeniesieniach zarząd. 

<3. Sejmik województwa może upoważnić zarząd województwa do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych 

konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji 

programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów 

operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą.> 

 

[Art. 261. 

Kierownik samorządowej jednostki budżetowej może, w celu realizacji zadań, zaciągać 

zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym 

planie finansowym jednostki.] 

<Art. 261. 

Kierownik samorządowej jednostki budżetowej może, w celu realizacji zadań, zaciągać 

zobowiązania pieniężne, w tym zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym 
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mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, inne niż kredyt i pożyczka, do wysokości kwot wydatków 

określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.> 

 

Art. 262. 

[1. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu 

pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch 

członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla 

ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu 

terytorialnego.] 

<1. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych 

zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 

oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów 

wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez 

zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla ważności tych czynności konieczna jest 

kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.> 

2. Czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, w gminie dokonuje wójt, burmistrz, 

prezydent miasta. 

3. Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie 

przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadku, 

gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo albo wykroczenie. W takim 

przypadku skarbnik powiadamia o tym organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego i regionalną izbę obrachunkową. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 

1000, 1349 i 1432)  

Art. 18. 

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

1)   uchwalanie statutu gminy; 
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2)   ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz 

przyjmowanie sprawozdań z jego działalności; 

3)   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - 

na wniosek wójta; 

4)   uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego 

tytułu; 

4a)   rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia 

lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu; 

5)   uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

6)   uchwalanie programów gospodarczych; 

6a)  przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

7)   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników 

mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację 

zadań przez te jednostki; 

8)   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w 

odrębnych ustawach; 

9)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 

zwykłego zarządu, dotyczących: 

a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile 

ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również 

w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają 

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia 

zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 

b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez 

wójta, 

[c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,] 

<c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, 

o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),> 
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d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych 

zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, 

e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości 

przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, 

f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania 

z nich, 

g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, 

h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 

i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku 

budżetowym; 

10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania; 

11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a; 

12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie 

na ten cel odpowiedniego majątku; 

  12a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i 

regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń 

społeczności lokalnych i regionalnych; 

13)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami 

publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317), 

a także wznoszenia pomników; 

14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy; 

  14a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i 

studentów; 

15)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 561)  
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Art. 13. 

Do zadań izby należy ponadto: 

[1)   wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, 

opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych;] 

<1) wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, 

opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki oraz innych zobowiązań zaliczanych do 

tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych, a także wykupu papierów wartościowych;> 

2)   (uchylony); 

3)   wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego; 

4)   wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez 

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu 

za pierwsze półrocze; 

5)   wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez 

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z 

informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami; 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 

8)   wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady 

gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium; 

9)   rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na 

pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami; 

10)  rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach; 

11)  udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w 

sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych; 

12)  wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach 

finansowych; 

13)  wydawanie opinii o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu 

terytorialnego. 
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U S T A W A   z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 

913, 1000 i 1432)  

Art. 18. 

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy: 

1)   stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności: 

a)  statutu województwa, 

b)  zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, 

c)  zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; 

2)   uchwalanie strategii rozwoju województwa; 

3)   uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego; 

4)   podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; 

5)   podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu 

województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona 

w odrębnych przepisach; 

6)   uchwalanie budżetu województwa; 

7)   określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu 

województwa; 

8)   (uchylony); 

9)   rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych 

województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa; 

10)  podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi 

województwa z tytułu wykonania budżetu województwa; 

10a)   rozpatrywanie raportu o stanie województwa oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania z tego tytułu; 

11)  uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat 

lokalnych; 

12)  podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym 

jednostkom samorządu terytorialnego; 

13)  uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa"; 

14)  podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach 

regionalnych i innych formach współpracy regionalnej; 

15)  wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka 

województwa; 
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16)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym w szczególności 

z działalności finansowej i realizacji programów, o których mowa w pkt 2; 

17)  powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika 

województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa; 

18)  podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich 

rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich; 

19)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących: 

a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile 

ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana 

również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 

zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu 

określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku 

województwa, 

b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 

[c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,] 

<c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),> 

d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 

przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń 

udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym, 

e)  tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz 

określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania 

udziałów i akcji, 

f)  tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek; 

19a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów; 

20)  podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem 

województwa do kompetencji sejmiku województwa; 

21)  uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów 

samorządu województwa. 
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U S T A W A   z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

995, 1000, 1349 i 1432)  

Art. 12. 

 Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: 

1)   stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu; 

2)   wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego; 

3)   powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym 

księgowym budżetu powiatu; 

4)   stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z 

działalności zarządu, w tym z działalności finansowej; 

5)   uchwalanie budżetu powiatu; 

6)   rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w 

sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu; 

6a)   rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu; 

7)   podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych 

ustawami; 

8)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: 

a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile 

ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w 

przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 

umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad 

zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu, 

b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 

[c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,] 

<c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),> 

d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 

przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd 

w roku budżetowym, 
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e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej 

granicę ustaloną corocznie przez radę, 

f)  tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich 

rozwiązywania lub występowania z nich, 

g)  tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz 

określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów 

i akcji, 

h)  współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością 

wydzielenia majątku, 

i)  tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w 

majątek; 

8a)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5; 

9)   określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania; 

9a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych 

państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych; 

9b)  uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego; 

9c)  uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy; 

9ca)  przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

9d)  dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego powiatu; 

10)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu; 

10a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów; 

11)  podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 

powiatu. 
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U S T A W A   z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

Załącznik nr 6 

WYKAZ USŁUG O NISKIEJ WARTOŚCI DODANEJ 

  

Kategoria Opis 

1 2 

1. Usługi w zakresie 

księgowości i 

audytu 

1.1. prowadzenie ksiąg rachunkowych; 

1.2. sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym zbieranie i 

przegląd informacji na potrzeby przygotowania tych sprawozdań; 

1.3. uzgadnianie zapisów księgowych; 

1.4. wsparcie w audycie finansowym i niefinansowym; 

1.5. obsługa należności i zobowiązań, a także dokonywanie płatności 

lub monitorowanie płatności; 

1.6. fakturowanie; 

1.7. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej. 

2. Usługi w zakresie 

finansów 

przedsiębiorstwa 

2.1. wsparcie procesu budżetowania, w tym zbieranie danych oraz 

informacji na potrzeby przygotowania budżetu oraz 

przygotowywanie raportów z wykonania budżetu; 

2.2. raportowanie finansowe i zarządcze; 

2.3. monitorowanie płynności; 

2.4. ocena wiarygodności kontrahenta; 

2.5. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej. 

3. Usługi związane z 

zasobami 

ludzkimi 

3.1. rekrutacja pracowników; 

3.2. szkolenia i rozwój pracowników; 

3.3. obsługa kadrowo-płacowa; 

3.4. bezpieczeństwo i higiena pracy; 

3.5. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej. 

4. Usługi 4.1. instalacja, utrzymanie i aktualizacja systemów informatycznych; 
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informatyczne 4.2. wsparcie użytkownika i wsparcie techniczne; 

4.3. prowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania i zastosowania 

oprogramowania oraz sprzętu komputerowego 

wykorzystywanego w prowadzeniu działalności gospodarczej; 

4.4. projektowanie wytycznych i polityk w zakresie infrastruktury, 

urządzeń i oprogramowania; 

4.5. zapewnienie dostępu do usług komunikacji głosowej i transmisji 

danych; 

4.6. wsparcie, utrzymanie i nadzorowanie infrastruktury 

informatycznej i sieci teleinformatycznych; 

4.7. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej. 

5. Usługi 

komunikacji i 

promocji 

5.1. wsparcie w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; 

5.2. public relations; 

5.3. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej 

- z wyłączeniem konkretnych działań reklamowych lub 

marketingowych, a także opracowania strategii dla takich działań. 

6. Usługi prawne 6.1. usługi prawne o charakterze ogólnym świadczone przez 

wewnętrzny dział prawny, obejmujące w szczególności 

sporządzanie i przegląd umów, porozumień i innych dokumentów 

prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie opinii prawnych, 

reprezentowanie w postępowaniach; 

6.2. czynności prawne i administracyjne z zakresu rejestracji i 

ochrony prawnej wartości niematerialnych i prawnych; 

6.3. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej. 

7. Usługi w zakresie 

podatków 

7.1. sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym zbieranie 

informacji na potrzeby sporządzenia tych deklaracji: 

7.2. dokonywanie płatności zobowiązań podatkowych; 

7.3. przygotowywanie wyjaśnień na potrzeby kontroli podatkowych; 

7.4. ogólne doradztwo w zakresie podatków; 

7.5. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej." 
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<8. Usługi 

administracyjn

o- biurowe 

8.1. ogólne usługi o charakterze administracyjnym; 

8.2. ogólne usługi o charakterze biurowym; 

8.3. usługi o charakterze podobnym do wymienionych powyżej.> 

 

 


