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Pani Małgorzata Kern
Przewodnicząca Zarządu Krajowej 
 Rady Forów Skarbników JST

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w odpowiedzi na wystąpienie1 w sprawie zmiany art. 9 ust. 2 ustawy z 14 października 2021 r. 
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1927, z późn. zm.), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w relacji określonej w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 
 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uwzględnia 
się nie tylko dochody bieżące i wydatki bieżące lecz również określone rodzaje środków 
pozostałych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego po zakończeniu poprzedniego 
roku budżetowego. Mając powyższe na względzie można więc postawić tezę, że przekazane w 
 2021 r. dodatkowe dochody bieżące w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej (o ile nie 
zostały wykorzystane) zostaną uwzględnione w ocenie relacji z art. 242 w latach kolejnych na 
przykład jako nadwyżka z lat ubiegłych bądź wolne środki. W związku tym proponowana 
zmiana de facto nie zmieni oceny spełnienia relacji z art. 242 ust. 1 i 2 przez poszczególne 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że w związku z pojawiającymi się postulatami strony 
samorządowej dotyczącymi problemu zbilansowania części bieżącej budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego wprowadzono ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.  U.  poz. 
 1964) inny mechanizm korygujący zasady funkcjonowania relacji z art. 242.

Zgodnie z art. 6 w/w ustawy wydłużono do 2025 r. możliwość wykorzystywania wolnych 
środków do zbilansowania ewentualnego deficytu operacyjnego, a ponadto na podstawie art. 

1 Pismo z 28 września 2022 r. Nr 8/KRFS/2022 oraz pismo z 21 stycznia 2022 r. Nr 2/MK/KRFS/2022.
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 2 od 2023 r. do źródeł przychodów równoważących deficyt bieżący dodano nowe źródło 
przychodów w postaci środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego

Marek Wiewióra

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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