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CHAPTER XVII 
MUNICIPAL BUDGET 

Uwagi ogólne  General notes 

1. Prezentowane dane obejmują informacje do-
tyczące dochodów, wydatków i wyników budżetu 
miasta. 

Podstawę prawną określającą te procesy stanowi 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm.)  
i przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1241,  
z późn. zm.).  
W przypadku gospodarki finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego podstawę prawną sta-
nowi również: 

− ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713),  

− ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920),  

− ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie województwa (Dz. U. 2020 poz. 1668), 

− ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 
U. 2020 poz. 23),  

− rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 
marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfi-
kacji dochodów, wydatków, przychodów roz-
chodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych  (Dz. U. 2014 poz. 1053). 

2. Prezentowane dane obejmują informacje do-
tyczące dochodów, wydatków i wyniku jednostek 
samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem 
dotacji celowych z budżetu państwa oraz subwen-
cji ogólnej z budżetu państwa.  

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorzą-
du terytorialnego zgrupowano zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie o finansach publicznych 
oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzą-
cych ze źródeł zagranicznych.  

Prezentowane dane w zakresie wydatków we-
dług działów i rozdziałów obejmują wszystkie 
paragrafy wydatkowe zrealizowane w danym 
dziale/rozdziale.  

3. Miasto na prawach powiatu realizuje jedno-
cześnie zadania z zakresu działania gminy oraz 
powiatu i sporządza jeden budżet, w którym okre-
ślone są poszczególne dochody z uwzględnieniem 
źródeł dochodów gminy i powiatu oraz wydatki 
realizowane łącznie przez gminę i powiat. 

4. Na dochody jednostek samorządu teryto-
rialnego składają się: 

1) dochody własne, tj.: 

 1. The presented data include information con-
cerning revenue, expenditure and results of munic-
ipal budget. 

The legal basis defining these processes is the 
Law on Public Finances, dated of 27 August 2009 
(Journal of Laws 2021 item 305 with later amed-
ments) and regulations introducing the Law on 
Public Finances (Journal of Laws 2009 No. 157, 
item 1241, with later amendments). 
In case of the financial management of local gov-
ernments, the legal basis is additionally provided 
by:  

− the Law of 8 March 1990 on Gmina Local Gov-
ernment (Journal of Laws 2020 item 713),  

− the Law of 5 June 1998 on Powiat Local Gov-
ernment (Journal of Laws 2020 item 920), 

− the Law of 5 June 1998 on Voivodship Local 
Government (Journal of Laws 2020 item 1668), 

− the Law of 13 November 2003 on Incomes of 
Local Government Units (Journal of Laws 2020 
item 23), 

− the Minister of Finances Regulation of 2 March 
2010 on Detailed Classification of Incomes, 
Expenses, Revenues and Expenditures, and 
Funds from Foreign Resources (Journal of 
Laws 2014 item 1053). 

2. The presented data include information on 
revenue, expenditure and budgets results of local 
government units, taking into account the targeted 
grants from the state budget and general subven-
tion from the state budget.  

Revenue and expenditure of the budgets of local 
governments units are grouped in accordance with 
the provisions set forth in the Law on Public Fi-
nances and in the regulation of the Minister of 
Finance on detailed classification of budget reve-
nue, expenditure, income, outgoing and funds from 
foreign sources established. 

The presented data on expenditure by divisions 
and chapters cover all the paragraphs of expense 
realized in that division/chapter.  

3. 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. 

4. Revenue of local government units com-
prise: 

1) own revenue, i.e.: 
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a) dochody z tytułu udziałów we wpływach 
z podatku dochodowego od osób prawnych 
i osób fizycznych,  

b) wpływy z podatków oraz opłat ustalanych 
 pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, 
w tym podatek od nieruchomości, podatek 
rolny, podatek od środków transportowych, 
podatek od czynności cywilnoprawnych, opła-
ta skarbowa, 

c) dochody z majątku, np. dochody z najmu 
i dzierżawy oraz innych umów o podobnym 
charakterze, 

d) środki na dofinansowanie własnych zadań 
pozyskane z innych źródeł; 

2) dotacje: 
a)  z budżetu państwa na zadania: z zakresu 

administracji rządowej, własne, realizowane 
na podstawie porozumień z organami admini-
stracji rządowej, 

b) przekazane w ramach programów finanso-
wanych z udziałem środków europejskich 
oraz innych środków zagranicznych niepodle-
gających zwrotowi oraz płatności z budżetu 
środków europejskich, 

c) otrzymane z funduszy celowych, 
d) pozostałe dotacje. 

3) subwencja ogólna z budżetu państwa, która 
składa się z części: wyrównawczej, oświato-
wej, rekompensującej, równoważącej i regio-
nalnej. 

5. Wydatki jednostek samorządu terytorialne-
go dzielą się na majątkowe (w tym inwestycyjne) 
i bieżące, do których zalicza się m.in.:  

− wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi),  
− wydatki na zakup materiałów i usług. 
 

a) revenue from shares in receipts from corpo-
rate and personal income taxes), 

b) receipts from taxes and fees established and 
collected on the basis of separate acts, in-
cluding the tax on real estate, the agricultural 
tax, the tax on means of transport, the tax on 
civil law transactions, stamp duty, 

c) revenue from property, e.g. revenue from 
renting and leasing as well as agreements 
with similar character,, 

d) funds for the additional financing of own tasks 
from other sources; 

2) grants: 
a) grants from the state budget for: government 

administration-related tasks, own tasks, task 
realized on the basis of agreements with gov-
ernment administration bodies, 

b) provided under programmes financed from Eu-
ropean funds and other not reimbursable for-
eign funds and payments from the European 
funds budget, 

c) received from appropriated funds, 
d) other grants. 

3) general subvention from the state budget, 
consisting of the following parts: equalisation, 
educational, compensatory, balancing and re-
gional. 

5. Expenditure of local government units are 
divided into: property-related (including invest-
ment-related) and current expenditures, such as: 

− expenditure on wages and salaries (including 
derivatives), 

− expenditure on the purchase of materials and 
services. 

 

 




