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Uwagi ogólne  General notes 
   
1. Prezentowane dane obejmują informacje 
dotyczące dochodów, wydatków i wyników 
budżetu miasta. 
 Podstawę prawną określającą procesy 
związane z gromadzeniem i rozdysponowa-
niem środków publicznych stanowi ustawa 
z dnia 26 XI 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. 1998 Nr 155, poz. 1014) z później-
szymi zmianami. 
 Podstawę prawną gospodarki finanso-
wej jednostek samorządu terytorialnego 
stanowią również: ustawa z dnia 26 XI 1998 r. 
o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. 1998 
Nr 150, poz. 983) z późniejszymi zmianami, 
ustawa z dnia 13 XI 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
2003 Nr 203, poz. 1966), ustawa z dnia  
8 III 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
1996 Nr 13, poz. 74) z późniejszymi zmia-
nami, ustawa z dnia 5 VI 1998 r. 
o samorządzie powiatowym i o samorządzie 
województwa (Dz. U. 1998 Nr 91, poz. 578 
i 576) z późniejszymi zmianami oraz rozpo-
rządzenia Ministra Finansów: do 2002 r.  
– z dnia 18 VII 2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 59, 
poz. 688) z późniejszymi zmianami,  
a w 2003 r. – z dnia 25 III 2003 r. (Dz. U. 2003 
Nr 68, poz. 634) z późniejszymi zmianami. 
 Dochody i wydatki budżetów gmin, miast 
na prawach powiatu, powiatów i woje-
wództw uchwalane są przez właściwe rady 
na okres roku kalendarzowego, w terminach 
i na zasadach określonych w ustawach  
o samorządzie terytorialnym. 
 Miasto na prawach powiatu realizuje 
jednocześnie zadania z zakresu działania 
gminy oraz powiatu i sporządza jeden bu-
dżet, w którym określone są poszczególne 
dochody z uwzględnieniem źródeł docho-
dów gminy i powiatu oraz wydatki realizo-
wane łącznie przez gminę i powiat. 

 1. The presented data include information 
concerning revenue, expenditure and re-
sults of municipal budget. 
 The legal basis defining the processes 
connected with the accumulation and allo-
cation of public funds is the Law on Public 
Finances, dated 26 XI 1998 (Journal of 
Laws 1998 No. 155, item 1014) with later 
amendments. 
 The legal basis for the financial ma- 
nagement of local self-government entities 
is the Act on Incomes of Local Self-
government Entities in 1999 and 2000, 
dated 26 XI 1998 (Journal of Laws 1998 
No. 150, item 983) with later amendments, 
as well as the Act on Incomes of Local 
Self-government Entities dated 13 XI 2003 
(Journal of Laws 2003 No. 203, item 1966), 
the Act on Gmina Self-government, dated  
8 III 1990 (Journal of Laws 1996 No. 13, 
item 74) with later amendments, the Act on 
Powiat Self-government, and the Act on 
Voivodship Self-government, dated 5 VI 
1998 (Journal of Laws 1998 No. 91, items 
578 and 576) as well as the decrees of the 
Minister of Finance: until 2002 – dated  
18 VII 2000 (Journal of Laws 2000 No 59, 
item 688) with later amendments, in 2003 – 
dated 25 III 2003 (Journal of Laws 2003 No 
68, item 634) with later amendments. 
 Revenue and expenditure of budgets of 
gminas, cities with powiat status, powiats 
and voivodships are passed by the appro-
priate councils for a period of one calendar 
year, within periods and on the basis of 
principles defined in the Law on Local Self-
government. 
 City with powiat status realizes tasks of 
gmina as well as powiat. There is one 
budget drawn up every year which consists 
of revenue (income received both by gmina 
and powiat) as well as expenditure realized 
jointly by gmina and powiat. 
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Dochody i wydatki budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego grupuje się na 
podstawie klasyfikacji budżetowej, którą 
ustala Minister Finansów w drodze rozpo-
rządzenia. 
2. Na dochody budżetów jednostek sa-
morządu terytorialnego składają się: 
1) dochody własne, tj.: 

a)  dochody z tytułu udziałów we wpływach 
z podatku dochodowego od osób praw-
nych i osób fizycznych, 

b)  wpływy z podatków ustalanych i pobie-
ranych na podstawie odrębnych ustaw, 
tj.: podatek od nieruchomości, podatek 
rolny, podatek od środków transporto-
wych, wpływy z karty podatkowej, poda-
tek od spadków i darowizn, podatek le-
śny, 

c)  wpływy z opłat ustalanych i pobieranych 
na podstawie odrębnych ustaw, np.: 
skarbowej, eksploatacyjnej, targowej, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, 

d)  dochody z majątku jednostek samorzą-
du terytorialnego, np. wpływy z usług, 
dochody z dzierżawy i leasingu, 

e)  pozostałe dochody jednostek samorzą-
du terytorialnego, np. opłaty administra-
cyjne, opłaty miejscowe, odsetki od 
środków gromadzonych na rachunkach 
bankowych, odsetki za nieterminowo 
wnoszone opłaty; 

2) dotacje celowe: 
a)  z budżetu państwa na zadania z zakre-

su administracji rządowej, własne, reali-
zowane na podstawie porozumień z or-
ganami administracji rządowej, 

b)  dotacje otrzymane z funduszy celo-
wych, 

c)  pozostałe dotacje; 
3) subwencje ogólne z budżetu państwa 

przekazywane wszystkim jednostkom 
samorządu terytorialnego dla uzupełnie-
nia ich własnych dochodów, w tym na 
zadania oświatowe; 

4) środki na dofinansowanie własnych 
zadań ze źródeł pozabudżetowych. 

Revenue and expenditure of local self- 
-government entities budgets are grouped 
on the basis of budget classification, intro-
duced by the Regulation of the Minister of 
Finance. 
2. Budget revenues of local self- 
-government entities comprise: 
1) own revenue, i.e.: 

a) revenues from shares in receipts from 
corporate and personal income taxes, 

b) receipts from taxes established and 
collected on the basis of separate acts, 
i.e.: the tax on real estate, the agricul-
tural tax, the tax on means of transport, 
receipts from lump sum taxation, taxes 
on inheritance and gifts, the forest tax, 

c) receipts from fees established and col-
lected on the basis of separate acts 
e.g., the Financial Statute, the Service 
Act and the Marketplace Act, tax on 
civil law transactions, 

d) revenue from property of local self- 
-government entities e.g., receipts from 
services, income from renting and leas-
ing, 

e) other income of local self-government 
entities e.g., administrative fees, local 
fees, interest on funds deposited in 
bank accounts, interest on late pay-
ments; 

2) appropriated allocations: 
a) from the state budget for: government 

administration-related tasks, own tasks, 
tasks realized on the basis of agree-
ments with bodies of the government 
administration; 

b) allocations received from appropriated 
funds, 

c) other allocations; 
3) general subsidies from the state 

budget transferred to all local self-
government budgets for supplement-
ing their own revenue, of which for 
educational tasks; 

4) funds for the additional financing own 
tasks from non-budgetary sources.  




