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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez  Pana Senatora Bogdana Zdrojewskiego podczas 17. 
posiedzenia Senatu RP w dniu 28 października 2020 r. poniżej przedstawiam informacje dotyczące 
sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym miasta Wrocławia w okresie 
pandemii.
W czasie pandemii priorytetem rządu jest podejmowanie działań w celu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym COVID19, również w sferze działalności 
samorządu terytorialnego. Z uwagi na konieczność zniwelowania tych skutków, rząd przygotował 
pakiet działań mający przede wszystkim zapewnić przedsiębiorstwom płynność finansową oraz 
ochronę rynku pracy. Wsparcie odnosi się również do jednostek samorządu terytorialnego. 
Opracowany został szereg rozwiązań usprawniających wykonywanie budżetów tych jednostek 
i uelastyczniających reguły fiskalne obowiązujące w samorządach oraz poprawiające ich płynność 
finansową.
Sytuacja finansowa samorządów jest na bieżąco monitorowana a środki finansowe są 
przekazywane terminowo i w wysokościach wynikających z przepisów.
Z analizy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) po 9 miesiącach br. 
wynika, że łącznie dochody JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz z 
subwencji ogólnej po 9 miesiącach 2020 r. – kształtują się na poziomie 101,9% w porównaniu do 
analogicznego okresu w 2019 r. Szacuje się, że dochody z tytułu udziału samorządów w PIT na 
2021 r. będą wyższe od zaplanowanych na rok bieżący.
W 2021 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we 
wpływach z PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie 
z 50,01% w 2020 r. do 50,08% w 2021 r.
Ponadto, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. subwencja ogólna, z wyłączeniem 
części oświatowej, w porównaniu do bieżącego roku wzrasta o ponad 1,2 mld zł. Zaznaczyć tu 
należy, że dochody z tego tytułu są stabilne i pewne. Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 
2021 kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi ponad 70 mld zł.
W przyszłym roku wyższe będą, na przykład część wyrównawcza dla gmin o 6,3%, część 
wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów o 10,3%.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 
2021 wynosi ponad 52 mld zł i jest większa w porównaniu do subwencji oświatowej na rok 2020 
o 4,4%. Od 2015 roku subwencja w części oświatowej wzrosła o 28,9%.
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Po III kwartałach 2020 r. - według danych ze sprawozdań - budżety jednostek samorządu 
terytorialnego zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 18,8 mld zł, przy planowanym deficycie 
w wysokości 26,1 mld zł. Natomiast nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu 
terytorialnego kształtuje się na poziomie ponad 24,9 mld zł.
W związku z załączoną do oświadczenia informacją uzupełniającą w zakresie sytuacji finansowej 
miasta Wrocławia pragnę zauważyć, że dochody ogółem Wrocławia wykonane w 3 kwartałach 
2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są wyższe o kwotę 207,6 mln 
zł, tj. o 5,7%. Dochody zaplanowane na 2020 r. w okresie 9 miesięcy 2020 r. zostały wykonane 
w 78,3%.
Dotacje ogółem dla miasta Wrocławia w okresie 3 kwartałów 2020 r., w porównaniu do 
3 kwartałów 2019 r., zwiększyły się o 228,6 mln zł, tj. o 39,1%, w tym na zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej o 199,3 mln zł, tj. o 44,9%. 
W okresie od stycznia do września 2020 r. otrzymane dochody miasta Wrocławia z tytułu 
subwencji ogólnej były wyższe o 61,2 mln zł, tj. 10,5%.  Najwyższy nominalny wzrost dotyczy 
części oświatowej i wynosi 55,8 mln zł (10,1%), natomiast największą dynamikę wzrostu 
zaobserwowano w zakresie części równoważącej wzrost o 18,3%, tj. o 5,4 mln zł.
Wydatki ogółem miasta Wrocławia wykonane w 3 kwartałach 2020 r., w porównaniu do tego 
samego okresu roku poprzedniego, wzrosły o 360,4 mln zł, tj. o 10,4%. Wydatki na inwestycje 
zmniejszyły się w analizowanym okresie o 0,3%, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 12,0%,.Na 
koniec 3 kwartału 2020 r. budżet miasta Wrocławia zamknął się nadwyżką w wysokości 45,0 mln 
zł, przy planowanym deficycie na kwotę 600,0 mln zł.
Nadwyżka operacyjna (różnica miedzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) 
wypracowana przez Wrocław w okresie 3 kwartałów 2020 r. kształtuje się na poziomie 227,1 mln 
zł, przy planowanym deficycie na poziomie 18,2 mln zł, co świadczy pozytywnie o możliwościach 
inwestycyjnych Wrocławia oraz o zdolności do spłaty zadłużenia.
Łącznie dochody miasta Wrocławia z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT 
i CIT oraz z subwencji ogólnej w okresie 9 miesięcy 2020 r. – kształtują się na poziomie 100,8% 
analogicznego okresu 2019 r. 
Podkreślenia wymaga fakt, że jak wynika z Uchwały NR XXVIII/752/20 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 22 października 2020 r. zmieniającej uchwałę nr XVII/466/19 Rady Miejskiej 
Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta, zaplanowana relacja 
wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie możliwa do spełnienia przez Miasto 
Wrocław przez najbliższe 10 lat.
Podsumowując sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego warto podkreślić, iż 
samorząd terytorialny jest częścią państwa i w przypadku spadku koniunktury gospodarczej, 
skutki ponosi zarówno budżet państwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast 
dochody z tytułu subwencji są stabilne i pewne, a ich wysokość nie zmieni się ze względu na 
epidemie, czy spowolnienie gospodarcze. 
Na mocy art. 65 ust. 1. ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw - w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - utworzony 
został Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.



3

Głównym celem Funduszu - zgodnie z art. 65 ust. 6 pkt 1 ustawy - jest finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, natomiast - zgodnie 
z art. 65 ust. 9 - wsparcie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów 
publicznych (a więc także - zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  - jednostkom 
samorządu terytorialnego, w tym także miastu Wrocław) oraz jednostkom spoza tego sektora.
Korzystając z możliwości wsparcia JST z ww. Funduszu, wprowadzono rozwiązanie 
umożliwiające wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań 
inwestycyjnych, które pozwoli na utrzymanie właściwego poziomu inwestycji w samorządach, 
a także będzie kontynuacją działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
gospodarczym i społecznym w czasie epidemii COVID-19. 12 mld zł pochodzących z RFIL 
wzmocni  potencjał finansowy samorządów, których w okresie epidemii dotyka ubytek dochodów 
własnych.  Przekazywane środki finansowe będą mogły być wykorzystane m.in. jako wkład 
własny do projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej. W Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych w I transzy została zaplanowana 
kwota środków dla miasta Wrocławia na poziomie 66,4 mln zł. W ramach kolejnej puli środków, 
Wrocław mógł ubiegać się jeszcze o dodatkowe środki finansowe na zadania inwestycyjne.
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną skierowane do gmin również środki 
w wysokości 250 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, 
w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Środki 
zostaną przeznaczone na konkretne inwestycje proponowane przez samorząd.
Biorąc pod uwagę utrzymujący się stan epidemii oraz uwzględniając postulat przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego, przewidywane jest przedłużenie na rok 2021 obowiązywania 
przepisów uelastyczniających zarządzanie finansami w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących 
jednostki samorządu terytorialnego (art.78-80 ustawy z 19 listopada 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 skierowanej pod obrady 
Senatu RP). Utrzymanie poluzowania reguł fiskalnych wynikających z art. 242 i 243 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2021 pozwoli skuteczniej 
przeciwdziałać skutkom wywołanym epidemią oraz zapewni samorządom terytorialnym większą 
zdolność finansową, w tym również inwestycyjną.
Należy zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów stale monitoruje sytuację finansową samorządów.
W przypadku pojawienia się możliwości wprowadzenia preferencji w szerszym zakresie – po 
analizie pod kątem zasadności ich wprowadzenia, korzyści z punktu widzenia zwalczania skutków 
COVID-19 oraz potencjalnych skutków finansowych z nich wynikających dla strony dochodowej 
i wydatkowej budżetu państwa - zostaną podjęte w tym kierunku stosowne prace.

Z poważaniem

z upoważnienia
Ministra Finansów, Funduszy
       i Polityki Regionalnej
          Sebastian Skuza
            Sekretarz Stanu

                w Ministerstwie Finansów
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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