
Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z obszaru 

województwa wielkopolskiego za rok 2018 
 

Badaniem objęto 257 jednostek samorządu terytorialnego (za wyjątkiem województwa 

samorządowego) w podziale na: 

 

– gminy miejskie (15), 

– gminy wiejskie (113), 

– gminy miejsko-wiejskie (94), 

– miasta na prawach powiatu (4), 

– powiaty (31). 

 

Ocena przeprowadzona została w oparciu następujące wskaźniki: 

 

W1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

W2. Relacja nadwyżki operacyjnej (rozumianej jako dodatnia wartość wyniku 

bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących) do 

dochodów ogółem 

W3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

W4. Samofinansowanie inwestycji 

W5. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących 

W6. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem 

W7. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem 

W8. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 

 

Wskaźniki W1. – W6. to stymulanty – ich wysoka wartość pozytywnie wpływa na wysokość 

wskaźnika syntetycznego, natomiast w przypadku wskaźników W7. i W8. będących 

destymulantami wysoka wartość ma negatywny wpływ na wskaźnik syntetyczny. 

 

W celu opracowania końcowych wyników, korzystając z metod statystycznych, 

przeprowadzono normalizacje i przekształcenia. 

 
Wyniki analizy przedstawione zostały począwszy od jednostek o najwyższej w danej grupie 

(najkorzystniejszej biorąc pod uwagę przyjętą metodologię) wartości wskaźnika syntetycznego 

z jednoczesnym porównaniem poszczególnych jednostek do jednostki, która uplasowała się na 

pierwszym miejscu. 

 

W niniejszym opracowaniu nie zostało ujęte województwo samorządowe ponieważ zasadna 

byłaby wyłącznie prezentacja wyników w porównaniu z pozostałymi piętnastoma 

województwami. 

Niemniej jednak, na podstawie danych ze sprawozdań można ocenić, że sytuacja finansowa 

województwa wielkopolskiego jest dobra. 

Dochody zrealizowane w roku 2018 wyniosły 1 235 888 886,33 zł, co stanowi 101,64% planu, 

planowane wydatki zrealizowano w 93,90%, tj. w kwocie 1 270 477 554,41 zł. Rok 2018 

zamknął się deficytem w wysokości 34 588 668,08 zł, tj. o ponad 100 mln. niższym od 

planowanego. 

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 

określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest, we wszystkich latach objętych 

prognozą, znacząco wyższy od wskaźnika spłaty zobowiązań, co może pozytywnie świadczyć 

o samodzielności finansowej i możliwościach obsługi zobowiązań. 

  



Wskaźnik 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem jest wskaźnikiem 

samodzielności finansowej. Wzrost jego wartości wskazuje na zwiększenie możliwości 

decyzyjnych jst w zakresie przeznaczenia dochodów własnych. Spadek wartości udziału 

dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów oznacza większe uzależnienie jednostki od 

transferów z budżetu państwa.  

 

Wskaźnik 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem określa możliwości 

w zakresie podejmowania zadań bieżących oraz realizacji nowych przedsięwzięć 

inwestycyjnych. Ponadto pokazuje w jakim stopniu jst ma możliwość zaciągania nowych 

zobowiązań. Im wyższa tego wskaźnika, tym większe są możliwości danej jednostki w zakresie 

działań inwestycyjnych oraz w zakresie zwiększania wydatków bieżących. 

  

Wskaźnik 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem pokazuje, jaką część 

wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne określając m.in. potencjał rozwojowy danej 

jednostki. Wysoki wskaźnik świadczy że dana jednostka wykazuje się większą działalnością 

inwestycyjną z czego można wnioskować o jej samodzielności finansowej i możliwościach 

obsługi zadłużenia. Niska wartość wskaźnika może natomiast informować o słabym potencjale 

rozwojowym (inwestycyjnym) oraz umiarkowanej samodzielności finansowej. 

 

Wskaźnik 4. Samofinansowanie inwestycji liczone jako udział nadwyżki operacyjnej 

powiększonej o dochody majątkowe w wydatkach inwestycyjnych obrazuje między innymi, 

w jakim stopniu samorząd terytorialny jest w stanie finansować inwestycje środkami własnymi. 

Wzrost wartości tego wskaźnika oznacza zmniejszanie się ryzyka utraty płynności przez daną 

jednostkę, jednak zbyt wysoki poziom tego wskaźnika może świadczyć o bierność w realizacji 

inwestycji przez jst w stosunku do posiadanych możliwości. 

 

Wskaźnik 5. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. 

Zgodnie art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych traktowane są jako dochody własne. Ze względu 

na brak wpływu jst na konstrukcję i wysokość udziałów, wpływy te są w swoim charakterze 

bardziej zbliżone do transferów zewnętrznych, a zaliczenie ich do dochodów własnych – 

zdaniem części autorów – tylko pozornie wpływa na zwiększenie samodzielności dochodowej.  

 

Wskaźnik 6. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem. Można przyjąć, że im 

większa ilość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tym większe możliwości 

rozwojowe jst. Należy przy tym podkreślić, że ze względu na nieobligatoryjny charakter, 

wysoki udział wydatków finansowanych ze środków europejskich świadczy o większej 

aktywności władz lokalnych w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania. 

 

 

Wskaźnik 7. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem przedstawia poziom zadłużenia 

jednostki. Wzrost zobowiązań w stosunku do dochodów może negatywnie wpływać na 

zachowanie płynności finansowej jednostki. 

 

Wskaźnik 8. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń wskazuje, jaką część wydatków bieżących jst przeznaczają na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń są 

wydatkami sztywnymi, trudnymi do restrukturyzacji i ograniczenia ze względu na prawną 

ochronę pracowników i ich warunków pracy i płacy. Ich wysoki udział wpływa negatywnie na 

zarządzanie finansami jst. 


