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 Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.)  

 

 Art. 235. 1. W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane 

kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w 

tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 

 2. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. 

 3. Do dochodów majątkowych zalicza się: 

 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; 

 2) dochody ze sprzedaży majątku; 

 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności. 



  

 Art. 236. 1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, 

planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. 

 2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. 

 3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i 

rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na: 

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 

 2) dotacje na zadania bieżące; 

 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 

 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego; 

 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku 

budżetowym; 

 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. 



  

 4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i 

rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się 

wydatki na: 

 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; 

 2) zakup i objęcie akcji i udziałów; 

 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 



  

 Art. 237. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych 

dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw. 

2. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją: 

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; 

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 

rządowej; 

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego. 



 Art. 238. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i 

przedkłada projekt uchwały budżetowej: 

 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, 

 2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania 

 - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

 2. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej: 

 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej; 

 2) inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234. 

 3. Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, 

przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

 Art. 239. Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 

stycznia roku budżetowego. 



 

 

 

 Art. 240. 1. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż 

do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej 

jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1. 

 2. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie 

uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian 

powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i 

jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa 

w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku 

budżetowego, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 

zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez 

regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt 

uchwały, o której mowa w ust. 1. 



 

 

Art. 247. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd. 

 2. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad 

realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, 

przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Art. 248. 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego zarząd 

jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom 

informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych. 

 2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, opracowują projekty planów 

finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji określonej w 

ust. 1, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia. 

 



 

 

Art. 249. 1. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd 

jednostki samorządu terytorialnego: 

 1) przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do 

budżetu; 

 2) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji 

przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów 

związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do 

budżetu państwa. 

 2. Jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują 

projekty planów do uchwały budżetowej. 

 3. W planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje 

się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych 

jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zarządu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 



 

 

 Art. 254. W toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej: 

 1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego następuje na zasadach i w terminach 

wynikających z obowiązujących przepisów; 

 2) pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych w przepisach i 

harmonogramie, o którym mowa w art. 249 ust. 6, jeżeli został on 

opracowany; 

 3) dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w 

planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i 

zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z 

zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 

 4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru 

najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach 

publicznych, a w odniesieniu do organizacji pozarządowych - z 

odpowiednim zastosowaniem art. 43 i art. 221. 



 

 

 Art. 257. W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w 

planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

polegających na zmianach planu: 

 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem 

dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów 

publicznych; 

 2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian 

kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej; 

 3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w 

zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej; 

 4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze 

zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 



 

  

 Art. 258. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może 

upoważnić zarząd do: 

 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z 

wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 

 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki 

samorządu terytorialnego; 

 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki 

samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków 

na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzają 

odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują o dokonanych 

przeniesieniach zarząd. 



 

 

 Art. 266. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej 

izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia: 

 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego za pierwsze półrocze; 

 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3; 

 3) informację, o której mowa w art. 265 pkt 1. 

 2. Zakres i formę informacji, o których mowa w ust. 1, określa organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 



 

 

 Art. 267. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w 

terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego: 

 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające 

zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie 

mniejszej niż w uchwale budżetowej; 

 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2; 

 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;(…) 

 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz 

jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223. 

 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w 

terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. 

 



 

 

 Art. 269. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej 

budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności: 

 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 

szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej; 

 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 

trakcie roku budżetowego; 

 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 



 

 Art. 270. 1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 

zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku 

budżetowym. 

 2. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z 

wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3. W 

przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do 

badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268, 

przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z 

tego badania. 

 3. Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca roku 

następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla 

zarządu. 

 4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i 

zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 

czerwca roku następującego po roku budżetowym. 

  



  

 

 Art. 271. 1. Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku 

budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się 

z: 

 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego; 

 2) sprawozdaniem finansowym; 

 3) opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268; 

 4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2; 

 5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

 6) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

 2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może żądać 

przedłożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych 

wyjaśnień odnoszących się do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 

2. 
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