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Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych 
w praktyce
Jednostki sektora finansów publicznych – oprócz planowania dochodów i wydatków (przychodów i rozchodów)  
we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej i prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z zasadami 
rachunkowości – muszą także sporządzać liczne sprawozdania, m.in. budżetowe i w zakresie operacji finansowych,  
za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesięczne, kwartalne i roczne). W tym zakresie można nawet  
narazić się na poniesienie odpowiedzialności z art. 18 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności  
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. ...................................................................................  www.inforrb.pl
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ADAM BŁASZKO – radca prawny, członek kolegium regionalnej izby obrachunkowej, wcześniej członek samorządowego kolegium 
odwoławczego, były pracownik izby i urzędu skarbowego

Procedura wykonania budżetu JST
Wykonanie budżetu to proces, który odbywa się po jego uchwaleniu, przez cały rok budżetowy, 
od 1 stycznia do 31 grudnia. Działania właściwych organów jednostki samorządu terytorialnego 
zamknięte pomiędzy tymi datami to właśnie etap wykonania budżetu. 

K ompetencja do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) przysługuje zarzą�
dowi, czyli organowi wykonawczemu jednostki – art. 247 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (dalej: uofp).

ZAPAMIĘTAJ!

Wykonanie budżetu oznacza realizację ustalonych w uchwale budżetowej kwot dochodów, wydatków, przychodów i roz-
chodów. 

Procedura wykonania budżetu podporządkowana jest terminom określonym w ustawie o finansach pub�
licznych. Terminy te mają charakter instrukcyjny, ale ich dotrzymanie przez JST ma gwarantować zachowa�
nie prawidłowego trybu wydatkowania środków publicznych i dyscypliny finansowej na etapie wykonania 
budżetu JST. 

1. Urealnienie projektów planów finansowych – plan finansowy
W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej (czyli odpowiednio przed zakończeniem wcześ�
niejszego roku budżetowego) lub maksymalnie do 31 stycznia zarząd JST podejmuje działania umożliwia
jące jednostkom podrzędnym urealnienie przygotowanych wcześniej projektów planów finansowych. 
Odbywa się to poprzez przekazanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów 
i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Zarząd opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę planu kwotę dotacji 
przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które 
podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Następstwem przekazania tych informacji jest także obowiązek dostosowania przez jednostki organiza�
cyjne JST projektów planów do zapisów i kwot przewidzianych w uchwale budżetowej.

Na tym etapie pojawia się pojęcie planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego. 

1.1. Plan finansowy urzędu

W planie finansowym urzędu ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych 
innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego JST i za�
rządu JST. Dodatkowo taki plan powinien zawierać także:

●● kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych,

●● dotacje i środki przekazywane na rzecz innych JST i związków JST,

●● pozostałe dotacje w planie przewidziane. 
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Ponadto w planie finansowym ujmuje się wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie 
części subwencji ogólnej, określone w odrębnych ustawach, i płatności oraz składki wpłacane na rzecz in�
stytucji krajowych i zagranicznych.

W planie finansowym wojewódzkiej jednostki budżetowej, innej niż urząd marszałkowski, mogą być 
ujmowane dotacje związane z realizacją programów operacyjnych finansowanych środkami zagranicznymi. 
Realizując plan finansowy, zarząd JST może opracować harmonogram realizacji budżetu JST i poinformo�
wać o nim podległe i nadzorowane jednostki. 

1.2. Harmonogram wykonania budżetu

Harmonogram jest dokumentem o charakterze pomocniczym, w którym znajduje się uszczegółowienie in�
formacji o wykonaniu budżetu w poszczególnych miesiącach roku budżetowego. Ustawodawca nie nakłada 
obowiązku sporządzania harmonogramu, decyduje o tym organ wykonujący budżet. Sporządzenie harmo�
nogramu ma usprawnić wykonanie planu finansowego czy też zapewnić jego wykonanie jako czytelniejsze, 
co czyni go instrumentem nadzoru finansowego, który ma gwarantować racjonalne wykorzystanie środków 
finansowych. Określenie w harmonogramie poszczególnych wydatków ma zapewnić ich terminową reali�
zację. Formą prawną przyjęcia harmonogramu jest zarządzenie (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
w jednostkach szczebla gminnego) lub uchwała (w powiecie lub województwie). W tym samym trybie do�
kument ten podlega zmianom. O opracowaniu harmonogramu oraz jego zmianach organ wykonawczy powi�
nien poinformować podległe i nadzorowane jednostki.

2. Proces wykonania budżetu
Wykonanie budżetu nie jest procesem dowolnym, ale działaniem ściśle sformalizowanym i podlegającym 
ogólnym regułom i zasadom gospodarowania finansami publicznymi. W toku wykonywania budżetu JST 
obowiązują specyficzne dla tego procesu zasady gospodarki finansowej. 

W zakresie procedury wykonania budżetu ustawodawca wskazał wprost, którym zasadom należy przy�
znać priorytetowe znaczenie:
1. Ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu JST następuje na zasadach i w terminach wy�

nikających z obowiązujących przepisów.
2. Realizacja zadań następuje w terminach określonych w przepisach i harmonogramie, jeżeli został on 

opracowany.
3. Dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnie�

niem 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 uwzględnie�
niem zasad przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

Zarząd JST jest zobowiązany przekazać pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z za�
kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami jednostkom realizującym te zadania. Ustawodawca posługuje się tu pojęciem dysponenta części 
budżetowej. 

Środki pieniężne przekazywane są w kwocie pomniejszonej o określone w odrębnych ustawach dochody 
budżetowe przysługujące JST z tytułu wykonywania tych zadań. Przekazanie odbywa się na rachunek bie� Przekazanie odbywa się na rachunek bie�
żący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, według stanu środków na: 

●● 10 dzień miesiąca, wtedy przekazanie odbywa się w terminie do 15 dnia danego miesiąca,
●● 20 dzień miesiąca – przekazanie w terminie do 25 dnia danego miesiąca.
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Pobrane do 31 grudnia i nieprzekazane we wskazanych terminach dochody budżetowe związane z re�
alizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami 
są przekazywane odpowiednio przez zarząd JST na rachunek bieżący dochodów dysponenta części bud�
żetowej przekazującego dotację celową. Odbywa się to w terminie do 8 stycznia roku następującego po 
roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym 
terminie.

Dochody przekazywane są wraz z należnymi odsetkami pobranymi od dłużników z tytułu nietermino�
wo regulowanych należności stanowiących dochód budżetu państwa oraz naliczonymi w wysokości jak dla 
zaległości podatkowych, w przypadku nieodprowadzonych dochodów budżetowych przez zarząd jednostki 
samorządu terytorialnego. 

W przypadku nieprzekazania dochodów budżetowych w terminach ustawowych, dysponent części bud�
żetowej przekazujący dotację celową wydaje decyzję określającą kwotę dochodów przypadającą do zwrotu 
i termin, od którego naliczane są odsetki. Do dochodów budżetowych nieprzekazanych przez JST do budżetu 
państwa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zwrotu dotacji.

Wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z:
●● tytułów wykonawczych,
●● wyroków sądowych,
●● ugód

– mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Odpo�
wiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek kla�
syfikacji wydatków lub z rezerw celowych.

3. Zmiany budżetu
W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu JST. 
Modyfikacja może być związana ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu pań�
stwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów pub�
licznych, dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku 
podziału rezerw subwencji ogólnej.

Ponadto zmiany mogą dotyczyć wydatków JST w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wy�
jątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy 
nie stanowią inaczej, oraz dochodów i wydatków JST związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu 
państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Organ stanowiący JST może upoważnić zarząd do:
●● dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone powyżej, z wyłączeniem przeniesień wy�

datków między działami,
●● przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednost�

kom organizacyjnym JST,
●● przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym JST 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.
Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień, 

o których mowa w uofp, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują o dokona�
nych przeniesieniach zarząd.

Rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane 
zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków. Zarząd JST może, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji 
właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego JST, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. 
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Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wyna�
grodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Ustawa o finansach publicznych reguluje możliwe konsekwencje prawne działań polegających na nie�
gospodarności w określonych jednostkach, opóźnień w realizacji zadań, nadmiaru posiadanych środków, 
naruszenia zasad gospodarki finansowej, o których mowa w ustawie. W takim wypadku zarząd JST może 
podjąć decyzję o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych. O podjętej decyzji zarząd JST zawiada�
mia organ stanowiący JST.

Zarząd JST może, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowią�
cego JST, utworzyć nową rezerwę celową na finansowanie zobowiązań JST, przenosząc do niej zablokowane 
kwoty wydatków.

Rezerwa celowa nie może być przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i uposażeń. Kierownik samo�
rządowej jednostki budżetowej może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysoko�
ści kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, porę�
czeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych 
w uchwale przez zarząd. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika JST. Czynno�
ści prawnych, o których mowa powyżej, w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie przewodniczącego zarządu 
JST, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo albo wykroczenie. W ta�
kim przypadku skarbnik powiadamia o tym organ stanowiący JST i regionalną izbę obrachunkową.

3.1. Niezrealizowane kwoty wydatków

Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu JST wygasają z upływem roku budżetowego. Jednak organ stano�
wiący JST może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają w ten sposób, oraz określić 
ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.

W wykazie takim ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego, 
oraz które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 
30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżeto�
wego, organ stanowiący JST ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfi�
kacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na 
wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego JST. Środki finansowe niewykorzystane 
w terminie określonym przez organ stanowiący JST podlegają przekazaniu na dochody budżetu JST 
w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący JST.

4. Kompetencje organu stanowiącego
Wykonywanie budżetu musi być realizowane przez uprawniony do tego organ zgodnie z przepisami prawa. 
Oznacza to, że budżet jako plan finansowy jest wykonywany zgodnie z zapisami ustawy przez zarząd, czyli 
organ wykonawczy, a nie organ stanowiący. 

Zmiany budżetu dokonywane są w trakcie roku budżetowego, czyli faktycznie w okresie kiedy jest on 
wykonywany. Budżet uchwalony nie jest więc planem ostatecznym, podlega on w trakcie roku budżeto�
wego licznym zmianom i modyfikacjom, co związane jest ze zdarzeniami natury faktycznej, jak też prawnej. 
Nie ma chyba w skali kraju JST, której budżet nie podlegałby zmianom w trakcie roku budżetowego. Zmiana 
budżetu jest więc procesem jak najbardziej naturalnym i pożądanym, ponieważ trudno przewidzieć, jak będą 
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się kształtowały dochody i wydatki jednostki w trakcie roku budżetowego i jakie przychody i rozchody będą 
miały miejsce. 

Budżet jest planem, w swojej istocie stanowi więc zbiór pewnych założeń, prognoz i wielkości. Wyko�
nanie budżetu przez zarząd odnosi się więc do realizacji planu w postaci dokonania określonych operacji 
finansowych. Konieczność dokonania wydatku nieprzewidzianego w planie wymaga jego zmiany. Wynika 
to z zasady uprzedniości budżetu JST. Ponieważ budżet jest uchwalany w formie uchwały budżetowej przez 
organ stanowiący JST, także wszelkie zmiany budżetu powinny być dokonywane w tym trybie. Wyjątkiem 
są tu zarządzenia organu wykonawczego działającego w granicach upoważnień ustawowych i wynikających 
z uchwały budżetowej. 

4.1. Zmiany w budżecie

Uchwała to forma prawna przewidziana dla planu finansowego, jakim jest budżet. Wyznacza ona także 
kompetencję organu stanowiącego, który jest właściwy do podejmowania uchwał. Uchwały mogą być podej�
mowane także przez kolegialne organy wykonawcze, ale zgodnie z przepisem art. 239 uofp, uchwałę bud
żetową podejmuje organ stanowiący JST. Zmiana uchwały budżetowej wymaga więc podjęcia przez 
organ stanowiący odpowiedniej uchwały zmieniającej budżet. Ustalenie takiej wyłącznej kompetencji 
i wyłączne uprawnienie tego organu prowadziłoby do sytuacji, gdy każda zmiana budżetu wymagałaby zwo�
łania sesji organu samorządu terytorialnego odpowiedniego szczebla i angażowania całej grupy radnych, 
aby wprowadzić każdą, nawet najmniejszą zmianę w budżecie. Zmiany budżetu mogą być dokonane przez 
organ wykonujący budżet. 

Zmiany w budżecie to takie zmiany zapisów ustawy budżetowej, które nie powodują zmian ogólnej 
kwoty dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej, a jedynie zmiany o charakterze klasy
fikacyjnym. Za przykład może tu posłużyć np. wykorzystanie środków rezerwy ogólnej, przez co nie ma 
miejsca zmiana ogólnej kwoty wydatków budżetowych, a jedynie spożytkowanie zabezpieczonych wcześniej 
środków finansowych na nieujęte wprost w budżecie wydatki lub zwiększenie innych w budżecie przewi�
dzianych. 

Czym innym są zmiany budżetu, które powodują zmiany ogólnych kwot dochodów i rozchodów, przycho�
dów i rozchodów. W sytuacji gdy istnieje potrzeba zwiększenia wydatków w związku z nowymi zadaniami 
lub potrzeba zwiększenia środków finansowych na dotychczas zaplanowane, dokonuje się zmian budżetu. 
Taki podział ma znaczenie czysto formalne, niemniej jednak pozwala zrozumieć, jakiego rodzaju działaniom 
ze strony uprawnionych do tego organów podlega budżet jako akt prawny.

Budżet to nie tylko sam plan finansowy, jako akt prawny zawiera on także liczne zapisy o charakterze 
kompetencyjno�regulacyjnym, umożliwiające odpowiednim organom wykonywanie powierzonych im zadań 
i funkcji. Zapisy te służą usprawnieniu i zapewnieniu kompetentnego realizowania zadań, a co za tym idzie 
– wydatkowaniu środków finansowych w tym zakresie. 

Rozdzielając więc kompetencje organu stanowiącego i wykonawczego w zakresie zmian budżetu, trzeba 
zwrócić uwagę na fakt, że ustawa o finansach publicznych nie zawiera jednolitej i czytelnej podstawy praw�
nej do zmian uchwały budżetowej przez organ stanowiący. 

Uznanie braku kompetencji takiego organu do zmian budżetu stanowiłoby w swej istocie ograniczenie 
jego pozycji na tle zadań, jakie zostały mu przypisane przez ustawodawcę. Zmiany uchwały budżetowej 
przez organ stanowiący w trakcie roku budżetowego należy uznać nie tyle za wykonanie budżetu, bo ten 
– zgodnie z przepisem art. 247 uofp, wykonuje zarząd, ale za realizację zadania tego organu w zakresie 
dostosowania uchwały budżetowej jako planu finansowego do bieżących potrzeb wynikających ze zdarzeń 
prawnych i faktycznych zaistniałych w roku budżetowym. Uprawnienie do zmian uchwały budżetowej jest 
przy całej niedoskonałości zapisów ustawy o finansach publicznych i ustaw ustrojowych w tym zakresie 
przedłużeniem kompetencji do uchwalania budżetu zawartych w rozdziale 1, działu V ustawy o finansach 
publicznych. Istnieje domniemanie, że organ stanowiący, mając uprawnienie do uchwalania budżetu w for�
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mie uchwały, ma także prawo do jego zmian w trakcie roku budżetowego za pomocą podejmowanych uchwał 
zmieniających uchwałę budżetową. 

Podejmując uchwałę o zmianie uchwały budżetowej, organ stanowiący stosuje ten sam tryb i procedurę 
jak w przypadku podjęcia uchwały budżetowej, oczywiście z wyeliminowaniem tych przepisów, które sto�
sowane są tylko i wyłącznie w toku podejmowania uchwały budżetowej z początkiem roku budżetowego. 
Każda uchwała powinna być podjęta zgodnie z kompetencjami i zasadami działania organu stanowiącego, 
a więc na sesji zgodnie z porządkiem obrad w toku głosowania, i przesłana do właściwego organu nadzoru 
w ciągu 7 dni w celu zaopiniowania. 

5. Kompetencje organu wykonawczego
Z punktu widzenia podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami JST ustawa o finansach pub�
licznych zawiera upoważnienia przekazujące uprawnienia do:

●● dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym JST,
●● 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.
Upoważnienia zawarte są w uchwale budżetowej w formie odpowiednich zapisów. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych, dokonując przeniesień wydatków na podstawie upoważnień 

i wprowadzając odpowiednie zmiany w planach finansowych, informują o dokonanych przeniesieniach za�
rząd, czyli podmiot, z upoważnienia którego działają. Nie dotyczy to umów wieloletnich.

Organ wykonawczy, działając w zakresie udzielonych upoważnień, zgodnie ze swoim charakterem wyda�
je zarządzenie, chyba że dotyczy to zarządu powiatu będącego organem kolegialnym i decydującego o zmia�
nach budżetowych w formie uchwały.

Zarządzenie dotyczące zmian uchwały budżetowej często przywołuje wprost przepisy ustawy o finansach 
publicznych lub jest oparte na konkretnych regulacjach uchwały budżetowej zawierających zapisy upoważ�
niające organ wykonawczy do działania w tym zakresie.

Zakres zmian budżetu dokonany przez zarząd jest więc realizacją uprawnień, jakie przypisane zostały 
temu organowi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, oraz woli organu stanowiącego mającej 
swój wyraz w konkretnych zapisach uchwały budżetowej.

Przekroczenie zakresu przewidzianych upoważnień stanowi naruszenie prawa kwalifikowane jako istotne 
lub nieistotne w zależności od sposobu naruszenia i konsekwencji temu towarzyszących. 

n

PODSTAWA PRAWNA
●● art. 247, art. 248, art. 249, art. 254, art. 255 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 659)


