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Informacja o podstawowych parametrach w projektach budżetów j.s.t. na 2012 r. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

zarządy j.s.t. sporządzają i przedkładają do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, 

do regionalnej izb obrachunkowej projekty uchwał budżetowych oraz projekty wieloletnich 

prognoz finansowych, celem zaopiniowania. Dokumenty te wpłynęły do RIO w Opolu ze 

wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego. 

Podstawą do sporządzenia tej informacji są dane zawarte w wymienionych projektach 70 

gmin, miasta na prawach powiatu, 11 powiatów, województwa samorządowego oraz 6 

związków komunalnych wg stanu na 15 grudnia 2011 r. Ponadto, w celu porównania danych 

z projektów uchwał budżetowych na 2012 rok z rokiem 2011, przyjęto plan dochodów i 

wydatków uchwalony przez jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 

września 2011 r.  

1. Wielkości planowanych dochodów, wydatków i wyniku finansowego na 2012 r.  

Jednostki samorządu terytorialnego zaplanowały na 2012 rok dochody ogółem w 

kwocie 4 193 304 tys. zł, a wydatki w wysokości 4 307 598 tys. zł. Różnica między 

zaplanowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową, w przypadku gdy 

dochody są większe niż wydatki lub deficyt, gdy wydatki są większe niż dochody. Łączny 

wynik jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. to deficyt zaplanowany w wysokości 

114 294 tys. zł. Z ogólnej liczby 83 jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego, 25 jednostek zaplanowało na 2012 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 

42 754 tys. zł, 57 jednostek - deficyt budżetowy w kwocie 157 048 tys. zł, a 1 jednostka 

zaplanowała budżet zrównoważony. Kwota łącznego deficytu wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego jest ponad 2,5 razy większa od kwoty nadwyżek budżetowych. 

Deficyt gmin województwa opolskiego stanowi ponad 80% deficytu zaplanowanego przez 

wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowane nadwyżki budżetowe gmin 

naszego województwa stanowią 60% ogólnej kwoty nadwyżek budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Dane dotyczące wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach 

samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 1. 

Poniższa tabela obrazuje w kwotach zbiorczych dochody, wydatki oraz wynik finansowy 

w poszczególnych typach jednostek samorządu terytorialnego.  

 
wyszczególnienie dochody wydatki wynik w tym: 

  
ilość budżetów ilość budżetów 

 
zł zł 

 

zł 

nadwyżka 

zł 

deficyt 

zł 
nadwyżkowych deficytowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 

razem j.s.t. w 

tym: 4 193 303 793 4 307 597 641 -114 293 848 42 754 133 -157 047 980 25 57 

gminy w  tym: 2 419 553 417 2 518 753 553 -99 200 136 26 548 972 -125 749 107 18 51 

miejskie 298 247 951 299 231 162 -983 211 2 643 039 -3 626 250 1 1 

miejsko-wiejskie 1 425 245 659 1 476 831 611 -51 585 952 13 561 823 -65 147 774 9 22 

wiejskie 696 059 807 742 690 780 -46 630 973 10 344 110 -56 975 083 8 28 

powiaty 701 734 142 695 381 039 6 353 103 11 284 144 -4 931 041 6 5 

miasto na 

prawach powiatu 603 847 595 630 215 427 -26 367 832 0 -26 367 832   1 

województwo 

samorządowe 468 168 639 463 247 622 4 921 017 4 921 017   1   
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2. Dynamika zmian dochodów i wydatków na 2012 rok w porównaniu z rokiem 2011  

Zaplanowane na 2012 rok dochody ogółem i wydatki ogółem, w porównaniu do 

wielkości uzyskanych po III kwartałach 2011 r., maleją w kwotach zbiorczych odpowiednio o 

131 673 tys. zł (o 3,0%) i o 444 312 tys. zł (o 9,4%). Planowany jest również znaczny  

- o 35,9%  (o 433 501 tys. zł) spadek wydatków majątkowych.   

Przyczyną obniżenia wydatków bieżących w stosunku do 2011 r. jest wygospodarowanie 

nadwyżek operacyjnych pozwalających spełnić w 2014 r. wymogi nowego wskaźnika 

zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednostki samorządu 

terytorialnego przy planowaniu budżetów na 2012 r. zakładały racjonalizację zatrudnienia w 

urzędach i jednostkach podległych, cięcia w wydatkach, zamrożenie wynagrodzeń dla 

pracowników oraz realizację najważniejszych potrzeb wynikających z zadań nałożonych 

ustawami. Zaplanowane w ten sposób wydatki pozwolą na bardzo oszczędne funkcjonowanie 

jednostek oraz realizację zadań własnych i zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców na 

ograniczonym poziomie. Wydatki majątkowe przeznaczono głównie na kontynuację zadań 

oraz wykonywanie zadań, na które pozyskają środki zewnętrzne w ramach projektów 

realizowanych w ramach programów unijnych.  

Dynamikę dochodów i wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego obrazuje 

załącznik 2.  

Zmniejszenie dochodów ogółem nastąpi w 47 gminach, 8 powiatach i województwie 

samorządowym.  Dochody ogółem w poszczególnych grupach jednostek zmniejszają się w: 

- gminach o 2,5%,  

- powiatach o 5,7% 

- województwie samorządowym o 11,4%.  

W poszczególnych gminach spadek dochodów ogółem waha się: od 23,4% w Zębowicach do 

0,4% w Nysie; w powiatach od 24,0% w powicie namysłowskim do 2,9% w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim. Dwie gminy Wilków i Biała planują dochody na poziomie 2011 r.  

W pozostałych jednostkach zaplanowano wzrost dochodów: w gminach - od 0,7% w 

Kamienniku do 21,0% w Otmuchowie;  w powiatach od 0,1% w powiecie opolskim do 9,6% 

w powiecie kluczborskim oraz w Opolu - o 5,7%. 

Spadek wydatków ogółem ma nastąpić w 53 gminach, 10 powiatach, mieście na 

prawach powiatu oraz województwie samorządowym. 

Zaplanowane wydatki ogółem zmniejszą się w: 

- gminach o 9,1%,  

- powiatach o 11,0%,  

- województwie samorządowym o 18,4%,   

- mieście na prawach powiatu o 0,4% .  

Spadek zaplanowanych wydatków ogółem waha się w gminach od 34,2% w Cisku do 0,9% w 

Niemodlinie; w powiatach od 25,4% w powiecie namysłowskim do 0,4% w powiecie 

kluczborskim. 

Zaplanowany na 2012 r. w 17 gminach wzrost wydatków ogółem mieści się w przedziale od 

0,2% w Świerczowie do 24,4% w Łubnianach. Jedynie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 

przewiduje się wzrost wydatków o 2,0%. 
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Powszechny spadek wydatków majątkowych planuje aż 78% jednostek, tj. 52 gminy, 11 

powiatów, województwo samorządowe i miasto na prawach powiatu. 

Zaplanowane na 2012 rok wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu w: 

- gminach o 34,4%,  

- powiatach o 60,8%,  

- województwie samorządowym o 36,8%, 

- mieście na prawach powiatu o 19,5%. 

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych na 2012 r. mieści się w 

przedziale: w gminach od 89,2% w Lewinie Brzeskim do 6,6% w Chrząstowicach; w 

powiatach od 96,5% w powiecie oleskim do 2,0% w powiecie kluczborskim.  

Wzrost zaplanowanych wydatków majątkowych w gminach waha się od 2,4% w 

Głubczycach do  273,9% w Łambinowicach, gdzie w budżecie zaplanowano budowę 

oczyszczalni ścieków. 

3. Struktura dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego 

Podstawowym źródłem dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na 

2012r. będą dochody własne - 2 181 553 tys. zł, które stanowią 52,0% w strukturze dochodów 

ogółem. Dochody z subwencji ogólnej wyniosą – 1 316 809 tys. zł, (31,4%), a zaplanowane 

dotacje celowe - 694 941 tys. zł (16,6% dochodów ogółem). W strukturze dochodów  

(w odniesieniu do danych z planu na 30.09. 2011 r.) nastąpił wzrost dochodów własnych –  

o 7,6 pkt proc. i subwencji o 1,9 pkt proc., a udział dotacji zmalał o 9,5 pkt proc.  

Struktura dochodów kształtuje się odmiennie w różnych typach jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Strukturę dochodów, wydatków w poszczególnych typach jednostek samorządu 

terytorialnego obrazuje poniższa tabela. 

wyszczególnienie 

struktura dochodów % struktura wydatków % 

ogółem dochody własne dotacje subwencje ogółem 
wydatki 

majątkowe 

wydatki 

bieżące 

1 2 3 4 5 6 7 8 

razem j.s.t. w tym: 100,0 52,0 16,6 31,4 100,0 18,0 82,0 

gminy w  tym: 100,0 53,2 16,0 30,8 100,0 17,2 82,8 

miejskie 100,0 69,2 13,1 17,7 100,0 12,5 87,5 

miejsko-wiejskie 100,0 53,0 16,8 30,2 100,0 15,9 84,1 

wiejskie 100,0 46,7 15,6 37,7 100,0 21,6 78,4 

powiaty 100,0 33,9 19,4 46,7 100,0 7,2 92,8 

miasto na prawach 

powiatu 100,0 69,2 6,3 24,5 100,0 19,7 80,3 

województwo 

samorządowe 100,0 51,2 28,4 20,4 100,0 36,2 63,8 

 

W gminach dochody własne stanowią 53,2% zaplanowanych dochodów, subwencja 

ogólna - 30,8% i dotacje celowe 16,0%. Struktura dochodów ukształtowała się podobnie w 

mieście na prawach powiatu, gdzie dochody własne stanowią 69,2%, subwencja ogólna 

24,5% a dotacje celowe 6,3%. W powiatach dominują dochody z subwencji ogólnej - 46,7%, 

mniejszy udział mają dochody własne - 33,9%, i dotacje celowe 19,4%. W województwie 

samorządowym ponad połowę dochodów stanowią dochody własne - 51,2%, dotacje celowe 

wynoszą 28,4%, a subwencja ogólna 20,4%.  
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Dochody bieżące wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zaplanowały w 

wysokości 3 717 268 tys. zł, co stanowi 88,6% ogółu dochodu, natomiast dochody majątkowe 

476 035 tys. zł (11,4%), w tym dochody ze sprzedaży majątku – 129 888 tys. zł. Dla 

porównania, dochody bieżące w strukturze dochodów wg planu przyjętego na dzień 

30.09.2011 r. stanowiły 83,0%, a dochody majątkowe 17,0%. 

W strukturze zaplanowanych wydatków na 2012 r. dominować będą wydatki bieżące – 

82,0%, przy 18,0% udziale wydatków majątkowych. W ramach planowania wydatków 

bieżących na 2012 r. jednostki samorząd terytorialnego uwzględniały i zabezpieczały przede 

wszystkim wydatki „sztywne” dotyczące: 

 wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich, 

 wydatków na obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach 

i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, pożyczkami i wyemitowanymi obligacjami oraz 

zobowiązaniami dotyczącymi potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń, 

 wydatków związanych z zawartymi umowami, których realizacja jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostek, 

 wydatków związanych z wydanymi decyzjami administracyjnymi. 

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego zaplanowały 

wydatki majątkowe. W strukturze wydatków ogółem poszczególnych grup j.s.t., udział 

wydatków majątkowych ukształtował się następująco:  

- w województwie samorządowym - 36,2%, 

- w mieście na prawach powiatu – 19,7%, 

- w gminach - 17,2%, 

- w powiatach - 7,2%. 

Udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem w 2012 r. jest znacznie 

mniejszy niż w 2011 r. 

Jednostki samorządu terytorialnego zaplanowały wysokość wydatków bieżących i 

majątkowych na 2012 r. w oparciu o swoje możliwości finansowe, natomiast ich realizacja 

uzależniona będzie od pozyskanych dochodów. 

Kwoty zbiorcze dochodów i wydatków w poszczególnych typach jednostek samorządu 

terytorialnego obrazuje poniższa tabela. 

 

wyszczególnienie 

dochody ogółem (w zł) w tym: 
    

wydatki ogółem (w zł) w tym: 

ogółem dochody własne dotacje subwencje ogółem 
wydatki 

majątkowe 
wydatki bieżące 

1 2 3 4 5 6 7 8 

razem j.s.t. w tym: 4 193 303 793 2 181 553 410 694 941 260 1 316 809 123 4 307 597 641 775 614 418 3 531 983 223 

gminy w  tym: 2 419 553 417 1 286 469 537 387 153 855 745 930 025 2 518 753 553 433 128 297 2 085 625 256 

miejskie 298 247 951 206 473 055 39 086 702 52 688 194 299 231 162 37 468 554 261 762 608 

miejsko-wiejskie 1 425 245 659 755 066 056 239 407 864 430 771 739 1 476 831 611 235 019 067 1 241 812 544 

wiejskie 696 059 807 324 930 426 108 659 289 262 470 092 742 690 780 160 640 676 582 050 104 

powiaty 701 734 142 237 613 937 136 485 150 327 635 055 695 381 039 50 325 723 645 055 316 

miasto na prawach 
powiatu 603 847 595 417 656 041 38 250 311 147 941 243 630 215 427 124 380 759 505 834 668 

województwo 

samorządowe 468 168 639 239 813 895 133 051 944 95 302 800 463 247 622 167 779 639 295 467 983 
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4. Źródła pokrycia deficytu budżetowego przez jednostki samorządu terytorialnego  

Źródłami pokrycia deficytów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego na 2012 rok w wysokości 157 048 tys. zł będą: 

 kredyty i pożyczki  127 409 tys. zł   -  81,1%, 

 wolne środki     18 499 tys. zł   -  11,8%.  

 nadwyżka budżetowa      8 327 tys. zł   -   5,3%, 

 papiery wartościowe      2 813 tys. zł   -   1,8%, 

Jednostki samorządu terytorialnego planują pokryć ponad 80% planowanych 

deficytów zwrotnymi źródłami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów 

wartościowych.  

Kwoty zbiorcze źródeł pokrycia deficytów w poszczególnych typach jednostek 

samorządu terytorialnego oraz jego strukturę obrazuje poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 

źródła pokrycia deficytu (w zł) w tym: struktura  źródeł pokrycia deficytu % 

ogółem 
papiery 

wartościowe 

kredyty i 

pożyczki 

nadwyżka 

budżetowa 
wolne środki ogółem 

papiery 

wartościowe 

kredyty i 

pożyczki 

nadwyżka 

budżetowa 

wolne 

środki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

razem j.s.t. w tym: 

157 047 

980 2 812 958 127 408 645 8 326 994 18 499 383 100,0 1,8 81,1 5,3 11,8 

gminy w  tym: 
125 749 

107 2 812 958 100 526 996 8 326 994 14 082 159 100,0 2,2 79,9 6,6 11,3 

- miejskie 3 626 250   3 626 250     100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

- miejsko-wiejskie 65 147 774   54 220 407 716 968 10 210 399 100,0 0,0 83,2 1,1 15,7 

- wiejskie 56 975 083 2 812 958 42 680 339 7 610 026 3 871 760 100,0 4,9 74,9 13,4 6,8 

powiaty 4 931 041   513 817   4 417 224 100,0 0,0 10,4 0,0 89,6 

miasto na prawach 

powiatu 26 367 832   26 367 832     100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

województwo 
samorządowe           0,0 - - - - 

 

5. Dług jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012 roku 

Na koniec 2012 r. jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego zakładają 

zadłużenie w wysokości 1 404 419 tys. zł, co stanowi 33,5% zaplanowanych dochodów  

(w 2011 wg stanu na 30.09.2011 r. – 29,2%, 2010 r. – 28,9%, 2009 r. – 20,4%). 

W 4 jednostkach (Dobrodzień, Korfantów, Izbicko, Pokój) stosunek łącznej kwoty długu 

do planowanych dochodów będzie przekraczać 60% wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w 

art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Po dokonaniu wyłączeń 

wynikających z zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na realizację 

„zadań unijnych”, w żadnej jednostce samorządu terytorialnego nie przekroczono tego 

wskaźnika.  

Poniższa tabela prezentuje ilość jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych 

przedziałach zadłużenia ogółem oraz z uwzględnieniem wyłączeń. 

 

Jednostki 
Wskaźnik  zadłużenia j.s.t. ogółem 

poniżej 10% 10,1%-20,0% 20,1%-30,0% 30,1%-40,0% 40,1%-50,0% 50,1%-60,0% powyżej 60,1% 

razem j.s.t. 8 13 21 16 14 7 4 

gminy 6 10 17 14 14 5 4 

powiaty 2 3 4 1   1   

Opole       1       

województwo 

samorządowe           1   
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Jednostki Wskaźnik zadłużenia j.s.t. po wyłączeniach 

 poniżej 10% 10,1%-20,0% 20,1%-30,0% 30,1%-40,0% 40,1%-50,0% 50,1%-60,0% powyżej 60,1% 

razem j.s.t. 17 11 22 16 12 5   

gminy 14 8 19 15 11 3   

powiaty 3 3 3 1   1   

Opole         1     

województwo 

samorządowe           1   

 

Połowa jednostek samorządu terytorialnego osiągnie w 2012 r. poziom zadłużenia, 

który nie przekroczy 30% wielkości dochodów. W przedziale między 30% a 50,%, który 

można określić jako średni, znajdzie się 30 jednostek samorządu terytorialnego. W 11 

jednostkach poziom zadłużenia kształtować się będzie powyżej 50%, czyli na wysokim 

poziomie, w tym 4 jednostki przekroczą ustawowy wskaźnik zadłużenia. Po dokonaniu 

wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 cytowanej ustawy, wskaźniki zadłużenia 

przybierają bardziej korzystne wartości. W przedziale powyżej 50% będzie jedynie 5 

jednostek, a żadna nie przekroczy 60% zadłużenia. 

Dane o kształtowaniu się wielkości długu w poszczególnych jednostkach samorządu 

terytorialnego obrazuje załącznik 3. 

 

6. Nadwyżka operacyjna i deficyt operacyjny jednostek samorządu terytorialnego 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona jest jako wynik 

bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną lub 

odpowiednio deficyt operacyjny, w przypadku ujemnego wyniku bieżącego. Wynik bieżący 

wskazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące 

dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna daje jednostce samorządu terytorialnego 

możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, 

przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte 

zobowiązania. Im wyższa jest jej wartość, tym większe są możliwości inwestowania przez 

jednostkę. Zdolność do uzyskania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z 

punktu widzenia utrzymania możliwości absorpcji środków pochodzących z Unii 

Europejskiej oraz generowania odpowiednich środków na inwestycje, w celu zapewnienia 

warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w wieloletnich prognozach finansowych. 

Wystąpienie deficytu operacyjnego oznacza, że wydatki bieżące są na poziomie 

przekraczającym możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Finansowanie 

zadań bieżących odbywa się kosztem sprzedaży majątku jednostki lub poprzez zaciąganie 

nowych zobowiązań.  

W 2012 r. nadwyżkę operacyjną zaplanowały 72 jednostki w łącznej kwocie – 190 055 

tys. zł, natomiast planowany łączny deficyt operacyjny, który ma wystąpić w 6 jednostkach 

wyniesie 3 866 tys. zł. W 5 jednostkach zaplanowano dochody bieżące na poziomie 

planowanych wydatków bieżących. Dla porównania, w 2011 r. wg przyjętego planu na 

30.09.2011 r. - 58 jednostek zaplanowało nadwyżkę budżetową w wysokości 79 327 tys. zł, 

23 jednostki zaplanowały deficyt operacyjny w kwocie 31 274 tys. zł, a dwie jednostki 

zapanowały wydatki bieżące na poziomie dochodów bieżących. 

Wielkości nadwyżek operacyjnych oraz deficytów operacyjnych w poszczególnych 

jednostkach samorządu terytorialnego przedstawia załącznik 4. 
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Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągnięcia 

nowych zobowiązań. Im wyższa jest wartość tego udziału, tym większe są perspektywy 

inwestycyjne lub większe szanse zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość 

wskaźnika wskazuje na niekorzystną sytuację finansową jednostki. W 2012 r. udział 

nadwyżki operacyjnej do planowanych dochodów waha się w przedziale od 0% (w Lewinie 

Brzeskim, Paczkowie, Zawadzkiem, Domaszowicach, Lubszy, powiecie kluczborskim), do 

16,4% w Pawłowiczkach. W roku 2010 r. udział ten wahał się od 0% w Wilkowie do 20,6% 

w Reńskiej Wsi. 

7. Związki komunalne 

Związki komunalne działające na terenie województwa opolskiego zaplanowały na  

2012 r. dochody ogółem w wysokości 3 036 tys. zł, a wydatki ogółem 3 778 tys. zł. Źródłem 

dochodów są wyłącznie dochody własne. Wydatki majątkowe zaplanowały 3 związki w 

kwocie 770 tys. zł. Ujemny wynik w ogólnej wysokości 742 tys. zł założyły 4 związki, który 

będzie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Dwa związki zaplanowały 

zrównoważony budżet.  

W porównaniu do roku ubiegłego, zaplanowane dochody są mniejsze o 16,8% a wydatki 

o 22,0%. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o 67,5%. Związki komunalne nie posiadają 

żadnego zadłużenia i nie planują w 2012 roku zaciągnięcia zobowiązań. 

Nadwyżkę operacyjną zaplanowały dwa związki Związek Gmin Prokado i Związek 

Międzygminny Czysty Region, a deficyt operacyjny wystąpi w 3 związkach – Związku Gmin 

Dolna Mała Panew, Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Związku Miast i Gmin Źródła 

Rzeki Prosny. Związek Gmin Aqua Silesia zaplanował budżet zrównoważony. 

8. Wnioski 

Zaprezentowane w opracowaniu dane dotyczące podstawowych parametrów projektów 

budżetów na 2012 r. wskazują, że zarządy j.s.t. naszego województwa realizując swe 

ustawowe zadania wzięły pod uwagę w swoich planach realia gospodarcze i ekonomiczne 

kraju. Świadczy o tym m.in. ostrożne planowanie dochodów i wydatków. Dochody mają ulec 

zmniejszeniu w 56 (67%) jednostkach. Zwiększenie dochodów w 27 jednostkach, w 

zdecydowanej większości wynika z planowanych wpływów środków europejskich.  

Założone do uzyskania dochody bezpośrednio rzutują na skalę planowanych wydatków, 

które zmaleją w 65 (78%) jednostkach. Cięcie wydatków obejmie również wydatki 

majątkowe w 65 j.s.t., co jest zjawiskiem hamującym rozwój. Znaczący wzrost wydatków 

majątkowych uzyskały głównie te jednostki, w których budżetach ujęto przedsięwzięcia 

finansowane ze środków europejskich. 

Struktura dochodów ogółem j.s.t. pokazuje, że najważniejszym ich źródłem (52,0%) będą 

dochody własne. Charakter budżetów planowanych na 2012 r. obrazuje struktura wydatków 

ogółem, w której aż 82% stanowią wydatki bieżące.   

Planowany wynik wykonania budżetów j.s.t. na 2012 r. zakłada, że łączny deficyt będzie 

2,5 razy większy od kwoty nadwyżek budżetowych. Deficyty planuje się pokryć w ponad 

80% zwrotnymi źródłami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisją 

papierów wartościowych.  

Ta sytuacja wpłynie na wzrost zadłużenia samorządów, jednakże tylko w 5 jednostkach 

(po dokonaniu odliczeń określonych w ustawie o finansach publicznych) zadłużenie w relacji 

do dochodów osiągnie ponad 50%. W pozostałych j.s.t. wskaźnik ten przyjmie niższe 

wartości. 
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Na zakończenie należy zaznaczyć, że dane porównawcze, odnoszące się do 2011 r. mogą 

być obciążone błędem, gdyż przyjęte za bazowe wyniki planu za trzy kwartały, nie dają 

pełnego obrazu wykonania budżetu. Ponadto, odnośnie realności planowania, należy wziąć 

pod uwagę fakt, że z pewnością w niektórych jednostkach założenia budżetowe przyjęto w 

wielkościach pozwalających na zachowanie zasad i relacji wynikających z ustawy o finansach 

publicznych, które mogą okazać się mało realne.  

          

 

Opracowano w WIAS   

30.12.2011 r.  


