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Istotne wymogi w zakresie planowania i wykonywania budżetu

Wymóg zrównowa żenia bud żetu w  zakresie 
działalno ści bie żącej

�� Organ stanow iOrgan stanow i ąący nie mocy nie mo żże uchwalie uchwali ćć budbud żżetu, w  ktetu, w  kt óó rym*:rym*:

planowane 
wydatki 
bieżące są większe 

niż

planowane 

dochody bieżące

nadwyżka budżetowa

wolne środki

�� Na koniec rok budNa koniec rok bud żżetowego*:etow ego*:

wykonane
wydatki
bieżące

nie m ogą 
być 

wyższe 
niż

wykonane dochody  

bieżące

nadwyżka budżetowa

wolne środki

* wyjątek stanow i przypadek realizacji zadań bieżących ze środków UE; W ówczas wykonane w ydatki bieżące mogą być w yższe niż dochody b ieżące 
powiększone o nadw yżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki jedynie o kwotę  zw iązaną z realizacją zadań b ieżących ze środków UE, gdy kwota 
ta nie została przekazana w danym roku budżetowym
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Wynik bieżący w gminach 
województwa podkarpackiego

WPF

Wyszczególnienie
2011

wykonanie 2012 2013 2014 2015

Liczba gmin ,
z tego:

156 156 156 156 156

gminy, w których dochody bieżące większe
niż wydatki bieżące

150 153 153 156 156

gminy, w których dochody bieżące mniejsze
niż wydatki bieżące

6 3 3 0 0
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Wynik bieżący w powiatach
województwa podkarpackiego

WPF

Wyszczególnienie 2011
wykonanie

2012 2013 2014 2015

Liczba powiatów,
z tego:

21 21 21 21 21

powiaty, w których dochody bieżące większe
niż wydatki bieżące

21 20 20 20 21

powiaty, w których dochody bieżące mniejsze
niż wydatki bieżące

0 1 1 1 0
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Wynik   gmin
województwa podkarpackiego

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO kwoty w tys. zł

WPF

2011
wykonanie

2012 2013 2014 2015

Wynik, 
z tego:

-240 700 -165 751 246 057 236 614 238 447

- Nadwyżka 38 860 78 380 259 696 240 355 238 447

- Deficyt -279 560 -244 131 -13 639 -3 741 0

Liczba gmin z nadwyżką 42 54 140 147 146

Liczba gmin z deficytem 114 91 12 3 0

Liczba gmin z budżetem 
zrównoważonym

0 11 4 6 10
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Wynik   powiatów
województwa podkarpackiego

POWIATY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO kwoty w tys. zł

WPF

2011
wykonanie 2012 2013 2014 2015

Wynik, 
z tego:

-35 326 -64 494 54 767 50 519 54 082

- Nadwyżka 12 769 7 306 54 767 50 519 54 082

- Deficyt -48 095 -71 800 0 0 0

Liczba powiatów z 
nadwyżką

10 4 21 21 21

Liczba powiatów z 
deficytem

11 14 0 0 0

Liczba powiatów z 
budżetem 
zrównoważonym

0 3 0 0 0
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Wskaźnik zadłużenia w gminach i powiatach 
województwa podkarpackiego

WPF

GMINY 2011
wykonanie

2012 2013 2014 2015

Liczba gmin, w których zadłużenie ogółem stanowi 
więcej niż 60% dochodów ogółem

3 5 0 0 0

Liczba gmin, w których zadłużenie ogółem, bez 
środków unijnych , stanowi więcej niż 60% 
dochodów ogółem

0 1 0 0 0

WPF

POWIATY 2011
wykonanie

2012 2013 2014 2015

Liczba powiatów, w których zadłużenie ogółem 
stanowi więcej niż 60% dochodów ogółem

0 1 0 0 1

Liczba powiatów, w których zadłużenie ogółem, bez 
środków unijnych , stanowi więcej niż 60% 
dochodów ogółem

0 0 0 0 1
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Podstawy prawne dotyczPodstawy prawne dotyczPodstawy prawne dotyczPodstawy prawne dotycząąąące ksztace ksztace ksztace kształłłłtowania sitowania sitowania sitowania sięęęę zobowizobowizobowizobowiąąąązazazazańńńń

jednostek samorzjednostek samorzjednostek samorzjednostek samorząąąądu terytorialnego du terytorialnego du terytorialnego du terytorialnego ––––

art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.r.r.r.

R – planowana na rok budżetowy, łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i 
pożyczek (…) oraz wykupów papierów wartościowych (…)
O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek (…), odsetki i 
dyskonto od papierów wartościowych emitowanych (…) oraz spłaty kwot 
wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym
Db – dochody bieżące
Sm – dochody ze sprzedaży majątku
Wb – wydatki bieżące
n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja
n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja
n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata
n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata
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Spełnienie relacji określonych 
w art. 243 ustawy o finansach publicznych

WPF

GMINY 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba gmin, które spełniają art. 243 100 147 73 144 150

Liczba gmin, które nie spełniają art. 243 56 9 83 12 6

WPF

POWIATY 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba powiatów, które spełniają art. 243 11 9 11 21 21

Liczba powiatów, które nie spełniają art. 243 10 12 10 0 0
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DZIĘKUJĘ ZA  UWAGĘ


