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Kamil Majewski1

Wybrane instrumenty sektora usług bankowych 
jako źródło dochodów gminy

Uwagi ogólne

Stosownie do treści art. 16 Konstytucji RP2, jednostki samorządu terytorialnego 
(dalej: JST) w Polsce uczestniczą w sprawowaniu władzy publicznej i gwarantuje 
im się w tym zakresie samodzielność, tzn. zadania publiczne JST wykonują we wła
snym imieniu i na własną odpowiedzialność. Oprócz zadań własnych, tj. służących 
zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej (art. 166 ust. 1 Konstytucji RP) JST 
może także wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej3. JST 
mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe.

Podkreślenia wymaga, że Konstytucja RP wprowadza pełną swobodę - w za
kresie określonym prawem - działania JST w każdej sprawie, która nie jest wyłączo
na z ich kompetencji lub nie wchodzi w zakres kompetencji innych organów wła
dzy4. Samodzielność ta podlega ochronie sądowej (art. 165 ust. 2 Konstytucji RP). 
Do podstawowych instrumentów sądowej ochrony samodzielności JST zalicza się 
„możność wniesienia skargi do sądu administracyjnego a ponadto powództwo cy
wilne do sądu powszechnego oraz wniosek o zbadanie konstytucyjności aktu nor
matywnego do TK”5. W zakresie tej samodzielności mieścić się będzie również sa
modzielność finansowa, która może zostać ograniczona jedynie przez ustawę i pod 
warunkiem że ograniczenia te znajdują uzasadnienie w konstytucyjnie określonych 
celach i ochronie wartości6. Wobec tego JST posiadają tzw. władztwo wydatkowe, 
będące ich prawem podmiotowym do dysponowania zgromadzonymi dochodami, 
przy czym o kierunkach i sposobie kształtowania wydatków przesądzają ustawy, 
które wyznaczają granice samodzielności działania w tym obszarze7. Pamiętać nale

1 Mgr prawa; doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy
tetu Śląskiego w Katowicach.
2 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 
483, ze zm.).
3 Por. W. Skrzydło, Komentarz do art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LEX nr 428269 [dostęp: 
10.01.2017].
4 Por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt: II SA/Wr 70/10, LEX nr 674616.
5 Por. J. Jagoda, Granice samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, LEX 
nr 190356/3 [dostęp: 10.01.2017].
6 Por. J. Jagoda, Granice samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, LEX 
nr 190356/2 [dostęp: 10.01.2017].
7 K. Sawicka, Samodzielność wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego na tle odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, LEX nr 264949/1 [dostęp: 10.01.2017].
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ży, że stosownie do treści art. 171 ust. 1 Konstytucji RP działalność samorządu tery
torialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności8, a organami nadzoru 
nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są prezes Rady Ministrów 
i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz 
subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa (art. 167 ust. 2 Konstytucji 
RP). Oprócz tego JST zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowied
nio do przypadających im zadań. Natomiast źródła dochodów zostały określone 
w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorial
nego9. Trafnie podnosi się w literaturze przedmiotu, że art. 167 Konstytucji RP nie 
wskazuje wprost, że publiczne prawa do dochodów JST podlegają ochronie sądo
wej, ale nie oznacza to jednak, że ochrona ta im nie przysługuje. Regulacja ta bo
wiem ma charakter gwarancyjny i obejmuje ochroną sądową prawo do dochodów, 
którego realizacja służy zapewnieniu finansowania zadań publicznych10.

Zakres zadań JST jest zatem szeroki, a ich realizacja wymaga znacznych nakła
dów finansowych, co z kolei rodzi konieczność zapewnienia obsługi dokonywanych 
transakcji ze strony podmiotów rynku finansowego. Wobec czego JST stają się ak
tywnymi beneficjentami usług sektora bankowego. Współpraca z podmiotami tego 
rynku pozwala na skorzystanie z szeregu narzędzi w celu skutecznego zarządzania 
jednostką, w tym racjonalnym oraz przede wszystkim bezpiecznym pozyskiwaniu 
i wydatkowaniu środków. Do zalet korzystania z usług sektora bankowego zaliczyć 
należy także właściwe dokumentowanie przepływów pieniężnych. Argument ten 
staje się szczególnie istotny z punktu widzenia działalności organów nadzoru wobec 
JST, w szczególności regionalnych izb obrachunkowych jako tych organów, które 
sprawują nadzór w zakresie spraw finansowych. Oprócz tego, właściwie dobrane 
środki i narzędzia z zakresu obsługi bankowej sprzyjają podwyższeniu efektywności 
i skuteczności realizowanej polityki budżetowej11.

Z punktu widzenia poruszanej problematyki szczególnie istotne pozostają dwie 
kwestie, tj.: system finansowania i zakres samodzielności finansowej JST, w tym do
puszczone przez przepisy prawa źródła finansowania oraz organy właściwe do re
prezentowania tych jednostek w podmiotach świadczących usługi bankowe. Biorąc 
pod uwagę sferę pozyskiwania środków lub pomnażania kapitału, pierwsza z nich, 

8 Ustawy wbrew regulacji konstytucyjnej wprowadzają inne kryteria nadzoru nad samorządem tery
torialnym. Ponadto w zakresie kryterium legalności pojawia się problem jego pojmowania - legalność 
jako zgodność z konkretną normą prawną czy zespołem norm (porządkiem prawnym); szerzej na ten 
temat por. K. Majewski, P. Majewska, Legalność jako kryterium nadzoru nad samorządem terytorial
nym - ius czy lex?, „Roczniki Administracji i Prawa” 2016, rok XVI, zeszyt 1, s. 115-126.
9 Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 198, że zm.
10 Por. M. Bogucka-Felczak, Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego do dochodów, 
LEX nr 144725 [dostęp: 10.01.2017].
11 Tak też M. Kogut-Jaworowska; por. B. Filipiak, S. Flejsterski (red.), Bankowo-finansowa obsługa 
jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008, s. 22.
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jak się trafnie wskazuje w literaturze, wpływa na „standing finansowy [JST - przyp. 
K.M.] oraz jej przyszłą zdolność do spłaty zadłużenia”, co znajduje się w zakresie 
zainteresowania wierzycieli takich jak banki12.

W niniejszym opracowaniu rozważania szczegółowe zostaną ograniczone do gmi
ny jako konstytucyjnie podstawowej jednostki samorządu terytorialnego i jednocześnie 
tej, która wykonuje najwięcej zadań publicznych (domniemanie właściwości gminy).

System finansowania i zakres samodzielności finansowej JST

Źródła dochodów JST oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów 
określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu tery
torialnego13. Ustawa najpierw wskazuje w sposób ogólny źródła dochodów JST, nie 
rozróżniając, które z nich odnoszą się do poszczególnych jednostek (art. 3 ustawy), 
oraz następnie w sposób szczegółowy reguluje źródła dochodów własnych odpo
wiednio: gminy (art. 4), powiatu (art. 5) i województwa (art. 6). Ponadto szczątko
we regulacje dotyczące dochodów gminy i gospodarki finansowej zostały zawarte 
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym14.

Jeżeli chodzi o regulację ustawy o samorządzie gminnym, to gospodarce finan
sowej został poświęcony rozdział VI, tj. przepisy art. 51-62. Po pierwsze, w zakre
sie dochodów gminy ustawa o samorządzie gminnym odsyła do odrębnych ustaw, 
do których zalicza się przytoczoną powyżej ustawę o dochodach JST. Po drugie, 
ustawa o samorządzie gminnym wskazuje podstawowe zasady, jakimi „rządzi się” 
gospodarka finansowa tej jednostki samorządu terytorialnego. Rozwijając postano
wienia konstytucyjne, ustawa wprowadza zasadę, wedle której gmina samodzielnie 
prowadzi gospodarkę finansową, a odbywa się to na podstawie uchwały budżetowej 
gminy (art. 52 ust. 2). A w przypadku jednostek pomocniczych statut gminy określa 
uprawnienia tych jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej 
w ramach budżetu gminy. Gmina zatem posiada samodzielność w kształtowaniu 
swojego budżetu, a ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać jedynie z przepisów 
ustaw. Z kolei zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) w ramach 
gospodarki finansowej organom gminy wolno tylko to, na co zezwalają im ustawy15. 
NSA zatem akcentuje silne ograniczenie swobody w tym zakresie przez przepisy 
ustaw. Pogląd ten jednak wydaje się być sformułowany w sposób nieco niefortunny, 
gdyż już sama Konstytucja RP gwarantuje JST samodzielność finansową, wobec cze
go uznać należy, że przepisy ustaw mogą przewidywać ograniczenia tej samodziel
ności, a nie restrykcyjne wskazanie dozwolonych przez gminę czynności. Poglądy 

12 Ibidem.
13 Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 198; dalej: ustawa o dochodach JST.
14 Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446; dalej: ustawa o samorządzie gminnym.
15 Por. wyrok NSA z dnia 20 marca 1998 r., sygn. akt III SA 1622/97, Legalis nr 42146.
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wyrażone w innych orzeczeniach NSA potwierdzają poprawność tej tezy16. Uchwa
ła budżetowa jest dokumentem wiążącym także dla organów stanowiących gmin 
i stanowi ograniczenie m.in. dla kwot zaciąganych pożyczek i kredytów17. Ponadto 
jest dokumentem, który powinien być sporządzony niezwykle starannie i przede 
wszystkim w oparciu o realne założenia. W sytuacji, gdy zasady te nie zostały zacho
wane przy sporządzaniu budżetu i jego założenia opierają się na nierealnych źró
dłach pokrycia zobowiązań wynikających z umów zawartych w latach poprzednich 
(w tym umów kredytowych), może dojść do braku możliwości ich wykonania (w 
tym także spłat rat zaciągniętych przez gminę kredytów)18. Należy zatem podkre
ślić, że uchwała budżetowa gminy determinuje późniejsze możliwości w zakresie 
realizacji zobowiązań. Zarówno gospodarka finansowa gminy, jak i jej uchwała bu
dżetowa jest jawna, a więc każdy obywatel ma dostęp do prezentowanych w niej da
nych, począwszy od jej ogłoszenia19. Obowiązek niezwłocznego ogłoszenia uchwały 
budżetowej, zgodnie z treścią art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym spoczy
wa na wójcie/burmistrzu/prezydencie miasta. Organ ten informuje mieszkańców 
gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodar
czej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych (art. 61 ust. 3).

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na organ wykonawczy gminy (wójt/ 
burmistrz/prezydent miasta) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finan
sową gminy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach JST dochodami tych jednostek są:
1) dochody własne, w tym również udziały we wpływach z podatku dochodo

wego od osób fizycznych oraz osób prawnych;
2) subwencja ogólna;
3) dotacje celowe z budżetu państwa.
Oprócz tego w art. 3 ust. 3 ustawa o dochodach JST wskazuje, że dochodami 

mogą być również:
1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
3) inne środki określone w odrębnych przepisach.
Stosownie do treści art. 4 ustawy o dochodach JST, źródłami dochodów wła

snych gminy są:

16 Por. wyrok NSA z dnia 27 listopada 1990 r., sygn. akt SA/Po 1267/90, Legalis nr 36720, w którym 
NSA wskazuje, że uprawnienie organów gminy do wykonywania budżetu i samodzielnego prowadze
nia gospodarki finansowej nie oznacza, że gminie przysługuje prawo uchwalania podatków i opłat 
innych niż przewidziane w odrębnych ustawach. NSA zatem opowiada się za samodzielnością i jedno
cześnie podnosi, że z przepisów prawa wynikają jej ograniczenia.
17 Por. uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt 80/2009, Legalis nr 243746.
18 Por. uchwała RIO w Gdańsku z 3 marca 2011 r., sygn. akt 100/g276/B/l 1, Legalis nr 365168.
19 Por. uchwała RIO w Olsztynie z dnia 22 lipca 1997 r„ sygn. akt XVI/85/97, Legalis nr 267501.
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1) wpływy z podatków (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transpor
towych, dochodowy od osób fizycznych, od spadków i darowizn, od czynności cy
wilnoprawnych);

2) wpływy z opłat (skarbowa, targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, od posiada
nia psów, reklamowa, eksploatacyjna, innych stanowiących dochody gminy, uisz
czanych na podstawie odrębnych przepisów);

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty 
od gminnych zakładów budżetowych;

4) dochody z majątku gminy;
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z reali

zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa
mi, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie 
stanowią inaczej;

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody 
gminy;

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 
gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
Należy pamiętać, że samodzielność gminy w zakresie kształtowania poziomu 

dochodów własnych jest jednak ograniczona. Zgodzić się należy z B. Dolnickim, 
że możliwość wpływu na poziom dochodów została ograniczona przez Konstytucję 
RP, która zastrzegła określenie źródeł dochodów publicznych i sposób gromadzenia 
środków finansowych dla regulacji ustawowej20. Niemniej jednak ustawa o docho
dach JST odnosi się do usług bankowych i wobec tego nie wyklucza możliwości 
korzystania z tych usług. Podkreślenia wymaga jednak okoliczność, że w przypad
ku pożyczek i kredytów możliwe są dwie przeciwstawne sytuacje. W jednej z nich 
gmina jest pożyczkobiorcą/kredytobiorcą, w drugiej natomiast - pożyczkodawcą/ 
kredytodawcą. Gmina bowiem może zarówno korzystać z pożyczek i kredytów 
oferowanych przez podmioty sektora usług bankowych, jak i ich udzielać. W obu 
przypadkach możliwości te wynikają z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych21. Zgodnie z art. 89 ust. 1 tej ustawy JST mogą zaciągać 
kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe, przy czym ustawa jednocze
śnie wskazuje ich przeznaczenie. Natomiast możliwość udzielania pożyczek i kre
dytów przez JST wynika z art. 5 ustawy o finansach publicznych, który wskazuje 

20 Por. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 327.
21 Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870; dalej: ustawa o finansach publicznych.
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środki publiczne i ich pochodzenie oraz art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, 
który reguluje kompetencję rady gminy.

Zasady reprezentacji gminy

JST, w tym gmina, są szczególnymi osobami prawnymi, tj. cechuje je szereg od
mienności w stosunku do osób prawnych w klasycznym ujęciu. Zdaniem A. Doliwy 
ten szczególny charakter wynika przede wszystkim z tego, że jako jedynym pod
miotom w polskim porządku prawnym osobowość prawną przyznaje im w art. 165 
RP Konstytucja RP22. A z uwagi na okoliczność, że samorząd terytorialny - gmina 
i inne JST - jest regulowany przez Konstytucję RP, jest także istotnym elementem 
ustroju państwa, opartym - jak już była o tym mowa - na zasadzie podmiotowości 
(osobowość prawna) i samodzielności, w tym finansowej23.

Każda JST posiada zarówno podmiotowość administracyjnoprawną, jak i cywil
noprawną. Pierwsza z nich jest związana z posiadaniem statusu podmiotu administra
cji publicznej. Druga natomiast - z bytem osoby prawnej i pozwala na występowanie 
w stosunkach o charakterze cywilnoprawnym. JST bowiem posiada, jak każda osoba 
prawna, zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Z punktu widzenia ko
rzystania z usług sektora bankowego JST będą wykorzystywały swoją podmiotowość 
cywilnoprawną, czyli możność do skutecznego zawierania umów. Z podmiotowością 
cywilnoprawną nierozerwalnie związana jest zasada autonomii woli. JST, występując 
w stosunkach prawnych o charakterze cywilnym, będzie podmiotem równorzędnym 
wobec innych (brak władztwa). Zastosowanie w tym przypadku będą miały również 
inne zasady prawa cywilnego, w tym zasada swobody umów24.

Jak każda osoba prawna JST działa poprzez swoje organy. W przypadku gminy 
są to: rada gminy, która jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie oraz 
wójt (burmistrz, prezydent miasta), który wypełnia zadania organu wykonawczego. 
Do obowiązków organu wykonawczego należy podejmowanie działań i czynności 
prawnych oraz techniczno-organizacyjnych25. Wójt/burmistrz/prezydent miasta 
jest także organem właściwym do reprezentowania gminy w postępowaniach przed 
sądem26. Jeżeli chodzi o relację pomiędzy oboma organami, wskazać należy, że są 

22 A.. Doliwa, Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 63.
23 Ibidem, s. 66.
24 Szerzej na ten temat por. W. Gonet, Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Warszawa 2011, s. 55 i nast.
25 Por. A. Szewc, Komentarz do art. 26 ustawy o samorządzie gminnym, LEX nr 132719 [dostęp: 
01.02.2017].
26 Por. postanowienie SN z dnia 16 stycznia 1996 r„ sygn. akt: II CRN 200/95, LEX nr 24923. W przy
toczonym orzeczeniu SN wskazuje jako organ właściwy zarząd gminy, przy czym w obowiązującym 
obecnie stanie prawnym organ ten nie istnieje (w latach 1990-2002 organem wykonawczym gminy był 
zarząd gminy, jako organ kolegialny), a jego kompetencje wykonuje wójt/burmistrz/prezydent miasta. 
Pełnomocnictwa, o których mowa w tym postanowieniu, nie będą miały zastosowania.
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to dwa niezależne organy gminy. Co prawda rada gminy kontroluje działalność 
m.in. wójta, ale - jak trafnie wskazuje A. Szewc - „wójt (burmistrz/prezydent mia
sta - przyp. K.M.) jest organem gminy, a nie rady (...) oznacza to, że wójt ma pewną 
własną (autonomiczną), bardzo zresztą szeroką, sferę działania”27. Wójt/burmistrz/ 
prezydent miasta będzie wykonywał zadania o dwojakim charakterze. Po pierwsze, 
jako organ wykonawczy będzie wykonywał uchwały rady gminy i po drugie - bę
dzie wykonywał „zadania własne” czyli zadania, których obowiązek wykonania na
kładają na niego przepisy prawa. Do tej drugiej kategorii należy niewątpliwie od
powiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Organ wykonawczy 
gminy w obecnym „kształcie” jest organem monokratycznym (jednoosobowym), 
co ma istotne znaczenie zarówno dla form, w jakich podejmuje rozstrzygnięcia, jak 
i dla ustalenia odpowiedzialności za prowadzoną przez niego działalność, w tym 
w zakresie gospodarki finansowej28.

Oprócz tego że ustawa o samorządzie gminnym nakłada na organ wykonawczy 
gminy (wójt/burmistrz/prezydent miasta) odpowiedzialność za prawidłową gospo
darkę finansową gminy, jednocześnie przyznaje mu wyłączne prawo do:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budże
towej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy;

2) emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych 
przez radę gminy;

3) dokonywania wydatków budżetowych;
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy29;
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy;
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Wobec tego rada gminy nie jest upoważniona do podjęcia uchwały dotyczącej 

dokonania określonego wydatku z budżetu gminy30, gdyż jej kompetencje w zakresie 
gospodarki finansowej obejmują uchwalenie budżetu, a nie dysponowanie wydzielo
nymi w nim środkami31. Gospodarka finansowa jest nierozerwalnie związana z wy

27 Por. A. Szewc, Komentarz do art. 26 ustawy o samorządzie gminnym, LEX nr 132719 [dostęp: 
01.02.2017].
28 Ibidem.
29 W przypadku zmian w uchwale budżetowej inicjatywa organu wykonawczego dotyczy konkret
nych kwestii i w ten sposób wyznacza organowi stanowiącemu ramy, w których może nadać tej uchwa
le określony kształt. Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 października 2014 r„ sygn. akt I SA/Kr 
1421/14, Legalis nr 1119639. Natomiast wyłączne prawo do inicjatywy uchwałodawczej, zdaniem RIO, 
oznacza w szczególności, że organ stanowiący, uchwalając zmiany uchwały budżetowej na podstawie 
przedstawionego projektu, nie może niejako „przy okazji” zgłoszonych w projekcie zmian wprowa
dzać własnych poprawek w kwestiach nieobjętych tym projektem. Por. uchwała RIO w Opolu z dnia 
7 kwietnia 2014 r„ sygn. akt 9/16/2014, Legalis nr 1231930.
30 Por. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 17 czerwca 2015 r., sygn. akt 
NPII.4131.1.225.2015, Legalis nr 1259767.
31 Por. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. akt NK- 
-III.4131.1.55.2013.AP, Legalis nr 753183 oraz rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 13 marca 
2013 r., sygn. akt NK.III.4131.1.19.2013.AR, Legalis nr 753197.
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konywaniem budżetu, a także z wykonywaniem innych uchwał rady gminy, w tym 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej32. Odnosząc powyższe uwagi do usług 
bankowych, należy dojść do wniosku, że to organ wykonawczy gminy będzie kompe
tentny m.in. do zaciągania pożyczek krótkoterminowych w granicach kwot wydatków 
określonych w uchwale budżetowej. Natomiast jeżeli rada gminy podejmie uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia takiej pożyczki, narusza w ten sposób przysługujące wójtowi/ 
burmistrzowi/prezydentowi miasta wyłączne prawo do zaciągania zobowiązań33. Nie 
oznacza to jednak, że organ wykonawczy gminy jest władny w każdej sprawie. Rada 
gminy, stosownie do regulacji art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, jest organem 
wyłącznie właściwym do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

1) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
2) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych 

zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
3) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez 

wójta w roku budżetowym.
Rada gminy zatem wyznacza granice, w obrębie których wójt/burmistrz/prezy- 

dent miasta może działać. Zarówno jeden, jak i drugi organ gminy „związany” jest 
regulacją właściwych ustaw.

Wybrane usługi sektora bankowego dla JST

Mówiąc o korzystaniu z usług sektora bankowego przez JST, w pierwszej kolej
ności należy uwzględnić ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań wynikające z usta
wy o finansach publicznych. Ustawa w art. 86-88 wprowadza procedury ostroż- 
nościowe i sanacyjne, które wskazują m.in. ograniczenia w zakresie kształtowania 
uchwały budżetowej gminy.

Konieczność tworzenia systemowych ograniczeń długu JST wynika z wyjątko
wego statutu JST. Po pierwsze, JST nie dotyczy tzw. „niewidzialna ręka rynku”, czyli 
rynkowe mechanizmy ekonomiczne, które ograniczają wysokość długu. Po drugie, 
tworzenie tych ograniczeń podyktowane jest założeniem braku możliwości ban
kructwa i ostatecznej niewypłacalności przyjmowane przez banki, ograniczonym 
zasobem informacji posiadanym przez kredytodawców oraz duże prawdopodo
bieństwo niepodejmowania przez JST działań w celu polepszenia sytuacji finanso
wej aż do całkowitego wykluczenia z rynku34.

32 Por. uchwała RIO w Krakowie z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt KI-411 /157/14, Legalis nr 1186726.
33 Tak też RIO w Bydgoszczy; por. uchwała RIO w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010 r., sygn. akt 
VII/17/2010, Legalis nr 250802.
34 Por. M. Wiewióra, Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu 
terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich, Narodowy 
Bank Polski, Zeszyt nr 239, Warszawa 2009, s. 8 i przywołana tam literatura.
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Rada gminy nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku 
budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącz
nej kwoty przypadających w danym roku budżetowym (art. 243 ustawy o finansach 
publicznych):

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt 2-4 poniżej, wraz z na
leżnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, przeznaczonych na po
krycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w pkt 
2-4 poniżej wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych 
emitowanych na cel w postaci pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu JST,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwa
rancji

- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetycz
ną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powięk
szonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 
do dochodów ogółem budżetu.

W art. 89 ustawa o finansach publicznych stanowi, że JST, w tym gmina, mogą 
zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów warto

ściowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzą

cych z budżetu Unii Europejskiej.
Ponadto zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, 

z przeznaczeniem na cel w postaci pokrycia występującego w ciągu roku przejściowe
go deficytu budżetu JST, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w któ
rym zostały zaciągnięte lub wyemitowane. JST mogą zaciągać jedynie takie zobowią
zania finansowe z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w pkt 2-4 powyżej, których 
koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym dyskonto od emito
wanych przez jednostki samorządu terytorialnego papierów wartościowych nie może 
przekraczać 5% wartości nominalnej, a kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja papierów wartościowych na finan
sowanie planowanego deficytu budżetu mogą być dokonywane tylko do kwot nie
zbędnych do realizacji tego celu35. Natomiast zaciągnięcie kredytu w danym roku 
budżetowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek może nastąpić 
na podstawie kwoty planowanych przychodów w uchwale budżetowej oraz w ra

35 Uchwala RIO w Warszawie z dnia 2 lutego 2016 r., sygn. akt 3.48.2016, Legalis nr 1495381.
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mach ustalonych w niej limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poży
czek36.

Oprócz kredytów i pożyczek JST mogą korzystać z instytucji obligacji komunal
nych, czyli papierów wartościowych emitowanych przez JST w celu finansowania 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach ich zadań publicznych37. Pod
stawą do emitowania obligacji komunalnych jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 
r. o obligacjach38. Zgodnie z art. 2 pkt 5 tej ustawy gminy powiaty oraz wojewódz
twa, a także związki tych jednostek oraz jednostki władz regionalnych lub lokalnych 
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej mogą 
emitować obligacje. W myśl art. 4 ustawy obligacja jest papierem wartościowym 
emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela 
obligacji, zwanego dalej „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego do speł
nienia określonego świadczenia. Obligacje mogą być imienne albo na okaziciela. 
W dokumencie obligacji imiennej należy oznaczyć obligatariusza. Emitent w wa
runkach emisji może wprowadzić w dokumencie obligacji zakaz albo ograniczenie 
zbywania obligacji imiennych.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że istnieją bariery w korzystaniu z obli
gacji komunalnych, do których zalicza się:

1) brak wykształconych kadr,
2) brak opracowanej i przyjętej przez organ stanowiący strategii rozwoju,
3) brak zinstytucjonalizowanych inwestorów chcących i mogących trwale 

wchłaniać znaczne emisje obligacji,
4) konkurencyjność skarbowych papierów wartościowych oraz
5) brak ciągłości w zarządzaniu JST - czteroletnia kadencja władz39.
Zwłaszcza ostatni z wskazanych powodów, choć jest rozwiązaniem ustrojowym, 

stanowi istotną przeszkodę dla zawierania tego typu transakcji. Z punktu widzenia 
drugiej strony transakcji istnieje ryzyko zmiany „polityki” finansowej i co za tym 
idzie - zmiany decyzji strategicznych.

Podsumowanie

Złożone regulacje prawne i system ograniczeń w nich przewidziany, pomimo 
samodzielności, w tym finansowej, jednostek samorządu terytorialnego, powoduje 
konieczność posiadania przez osoby wchodzące w skład tych organów wiedzy za

36 Uchwala RIO w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2014 r., sygn. akt III/568/2014, Legalis nr 950207.
37 G. Kozuń-Cieślak, Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 56.
38 Dz.U. z 2015 r„ poz. 238.
39 W. Gonet, Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Oficyna 
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006, s. 150 i następne oraz przy
wołana tam literatura.
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równo ekonomicznej, jak i prawnej. Nie bez znaczenia jest też należyty dobór kadry, 
która zapewnia obsługę organów gminy w ramach urzędu.

Jeżeli chodzi o usługi bankowe, które dla jednostek samorządu terytorialne
go będą przydatne, w pierwszej kolejności wskazać należy kredyty i pożyczki jako 
sposób na finansowanie działalności, przy czym korzystanie z nich jest obarczo
ne szczegółowymi rygorami zarówno na etapie stanowienia prawa (podejmowanie 
uchwały budżetowej), jak i na etapie wykonywania go. Oprócz tego istnieją instru
menty prawne (m.in. obligacje komunalne), poprzez które gmina może skutecznie 
pozyskiwać środki na swoją działalność inwestycyjną. Poza wszelkimi wątpliwo
ściami pozostaje możliwość korzystania z obsługi bankowej w postaci prowadzenia 
rachunków bankowych, która umożliwia bezpieczne dokonywanie transakcji oraz 
ewidencjonowanie przepływów pieniężnych.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że dla skutecznego i efektywnego korzysta
nia z usług sektora bankowego przez gminę niezbędne jest współdziałanie jej orga
nów stanowiących (rada gminy) i wykonawczych.
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Streszczenie
Artykuł porusza problematykę jednostek samorządu terytorialnego jako klienta usług sek
tora bankowego. W części pierwszej wskazuje na konstytucyjne i ustawowe podstawy funk
cjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. W części 
właściwej scharakteryzowano zasadę samodzielności finansowej jednostek samorządu te
rytorialnego oraz zasady gospodarki finansowej. Ponadto ustalono organy odpowiedzialne 
w gminie za dokonywanie czynności w tym zakresie, w tym podział kompetencji pomię
dzy radą gminy a organem wykonawczym. W części końcowej wskazano podstawy prawne 
i ograniczenia w zakresie korzystania z usług bankowych przez jednostki samorządu tery
torialnego.

Słowa kluczowe: gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, obligacje ko
munalne, kredyty i pożyczki jednostek samorządu terytorialnego, obsługa bankowa jedno
stek samorządu terytorialnego, źródła dochodów gminy.

Selected instruments of the banking services sector as a source of gmina’s income

Summary
The article raises the issue of local government as a customer services in the banking sector. 
In the first part indicates the constitutional and legal basis for the functioning of local go
vernment in financial matters. In the right characterizes the principle of financial indepen
dence of local government units and the principles of financial management. Furthermore, 
an authority responsible in the municipality for carrying out activities in this field, including 
the division of powers between the municipal council and executive body. The final section 
indicate the legal grounds and the limitations in the use of banking services by local govern
ment.
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units of local government, banking services of local government, source of gmina’s income


