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Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  
studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 
oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 
terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 
syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 
papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 
elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  
Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 
Studia stacjonarne  
 
Kierunek studiów 
Ekonomia                                                                  
 
Poziom studiów 
Pierwszego stopnia                                           
 
Rok studiów/ semestr 
drugi, sem. 3 
 
Specjalność 
Bez specjalności 
 
Kod katedry/zakładu w systemie USOS  
10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  
 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 
1000-ES1-2FIL 
 
Liczba punktów kredytowych ECTS 
4 
 
Tytuł kursu/przedmiotu 
Finanse lokalne 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 
 

 
Typ kursu / przedmiotu 
Obowiązujący  
 
Język kursu/przedmiotu 
polski 
 
 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  
Paweł Piątkowski, mgr 
 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  
Paweł Piątkowski, mgr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
Paweł Piątkowski, mgr 

 
Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 
Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

4 4  

 
Założenia i cel przedmiotu 
Celem wykładu jest charakterystyka prawno-ekonomicznych podstaw funkcjonowania 
samorządu terytorialnego w Polsce i na Litwie, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 
finansowej. 
 
Wymagania wstępne 
Znajomość przedmiotu Finansów publicznych 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  
Przedmiot przedstawia strukturę, ustrój oraz gospodarkę finansową samorządów lokalnych w Polsce, 
na Litwie oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Studenci zapoznawani są z istotą, funkcjami i 
zadaniami samorządów, podstawowymi źródłami ich dochodów, głównymi kierunkami 
wydatków dokonywanych na cele publiczne, możliwościami i zasadami zadłużania się przez 
samorządy terytorialne, zasadami oraz procedurami gospodarki budżetowej JST, a także 
 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
1. Zakres podmiotowy finansów samorządu terytorialnego w Polsce 
Wybrane teorie i koncepcje samorządu terytorialnego (teoria naturalistyczna, 
państwowa, polityczna, lokalizmu, wyboru publicznego) 
Zagadnienia prawne związane z wyodrębnieniem ustrojowym samorządu 
terytorialnego z sektora publicznego w Polsce 
Zasada decentralizacji finansów publicznych, subsydiarności oraz 
solidarności społecznej 
Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim 
Ustrój gmin w świetle ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
Ustrój powiatów w świetle ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, 
Ustrój województw w świetle ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa 
Ustrój miasta stołecznego Warszawy 
2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego 

Prawne źródła zadań i kompetencji JST 
Podział na zadania własne, zlecone i powierzone w drodze porozumień 
Próby różnicowania zadań w zależności od wielkości JST: tzw. program 
pilotażowy (1993), ustawa o zmianie zakresu działania niektórych miast 
oraz o miejskich strefach usług publicznych (1995) 
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Zadania gminy 
Zadania powiatu 
Zadania województwa 
Problematyka działalności gospodarczej JST 

3. Dochody podatkowe oraz opłaty jako źródło dochodów gmin 
Ogólna klasyfikacja dochodów JST w świetle Konstytucji RP oraz ustawy 
z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
Cechy i znaczenie dochodów własnych w gospodarce finansowej JST 
Dochody podatkowe gmin: podatek rolny, podatek od nieruchomości, 
podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od 
spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki 
płacone w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, samoopodatkowanie się mieszkańców gminy na cele publiczne 
Opłaty gminne: targowa, miejscowa, administracyjna, skarbowa, 
eksploatacyjna, adiacencka, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 
komunalnych, planistyczna, parkingowa, od posiadania psa itp. 

4. Zasilanie zewnętrzne budżetów samorządowych 
Subwencja ogólna i jej podział 
Wpłaty gmin najbogatszych na rzecz zwiększania kwoty subwencji 
ogólnej 
Dotacje 
Udziały JST w podatkach państwowych 

5. Problematyka długu komunalnego 
Dług komunalny jako element państwowego długu publicznego 
Ilościowe i jakościowe limity zadłużenia wynikające z ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
Wielkość zadłużenia JST w Polsce 
Kredyty i pożyczki jako źródła dochodów zwrotnych 
Dochody z tytułu emisji obligacji komunalnych 
Zdolność kredytowa jednostki samorządu terytorialnego 
Rating jako ocena wiarygodności kredytowej samorządowego emitenta 

6. Samorząd terytorialny w Polsce jako beneficjent pomocy 
strukturalnej Unii Europejskiej 

Cele, zasady i instrumenty polityki strukturalnej UE 
Udział bezzwrotnych środków zagranicznych w dochodach i wydatkach 
budżetowych JST 
Instrumenty finansowe UE zaadresowane do jednostek samorządu 
terytorialnego w Polsce w latach 2004-2006 
Instrumenty finansowe UE zaadresowane do jednostek samorządu 
terytorialnego w Polsce w latach 2007-2013 
Zdolności absorpcyjne JST a zmiany w ustawie o finansach publicznych 

7. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego 
oraz nadzór i kontrola w zakresie finansów publicznych 

Formy organizacyjne gospodarki budżetowej jednostek samorządu 
terytorialnego: jednostka budżetowa, zakład budżetowy, gospodarstwo 
pomocnicze, fundusz celowy 
Zasady gospodarki finansowej JST 
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Procedura budżetowa (projektowanie, uchwalanie, wykonanie budżetu) 
Budżet zadaniowy 
Nadzór i kontrola samorządowej gospodarki finansowej. Rola 
regionalnych izb obrachunkowych 
Problematyka audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu 
terytorialnego 

Odpowiedzialność w zakresie dyscypliny finansów publicznych w JST 

Razem godzin  

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 
1. Zagadnienia wprowadzające 

Omówienie zagadnień stanowiących przedmiot zajęć (prezentacja syllabusa) 
Prezentacja literatury przedmiotu 
Koncepcja samorządności – geneza 
Miejsce samorządu w systemie administracyjnym (z uwzględnieniem UE) 
Pojęcie samorządu terytorialnego  
Cechy jednostek samorządu terytorialnego  

2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego 
Analiza zadań gmin – przykłady zadań własnych i zleconych 
Zadania powiatów – przykłady zadań własnych i zleconych 
Zadania województw samorządowych 
Dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej przez jst z uwzględnie-
niem działalności o charakterze użyteczności publicznej i komercyjnej 

3. Budżet jst – na przykładzie gminy 
Dochody gminy 
Wydatki gminy 
Wybrane wskaźniki służące charakterystyce sytuacji finansowej jst 
Analiza wybranych budżetów jst 

4. Zwrotne źródła finansowania jst 
Poziom zadłużenia polskich jst 
Analiza pozycji konkurencyjnej wybranych jst według list ratingowych 
Analiza zdolności zadłużenia jst według nadwyżki operacyjnej w 
porównaniu z obowiązującymi limitami zadłużenia 

5. Wykorzystanie bezzwrotnych źródeł finansowania przez jst 
Fundusze strukturalne- analiza źródeł finansowania, dokumentacji 
aplikacyjnej oraz dokumentacji programowej 
Pozostałe fundusze pomocowe – Szwajcarski Mechanizm Finansowy, Norweski 
Mechanizm Finansowy, EOG 
Budowa projektu do współfinansowania środkami pomocowymi – tablica 
logiczna projektu 

6. Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych 
Podstawowe pojęcia i modele PPP 
Podstawy prawne PPP w Polsce 
PPP w poszczególnych branżach usług komunalnych – analiza przykładów 

7. Budżet zadaniowy jst 
Cele budżetu zadaniowego 
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Zestawienie zadań i podzadań dla wybranych jednostki sektora publicznego 
Mierniki zadań 
Próba stworzenia budżetu zadaniowego dla wybranej jednostki 
Interpretacja zapisów stworzonego budżetu 

8. Zaliczenie 

 
 
 
 
2 

Razem godzin 30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 
Podstawowa: 
1. A. Ruśkowski, Finanse lokalne po akcesji, Wolters Kluwer, Warszaw 2007. 
2. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, 
Warszawa 2007. 
3. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, 
procesy PWN, Warszawa 2006. 
 
Dodatkowa: 
1. P. Swianiewicz, Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Municipium, Warszawa 2004. 
2. A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwa Prawnicze 
LexisNexis, Warszawa 2004. 
3. M. Poniatowicz, Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu 
terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Białymstoku, Białystok 2005. 
4. Finanse samorządowe. Zdania, ćwiczenia, Case Study, pod red. B. Filipiak, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2003. 
5. Finanse samorządowe 2006. 400 pytań i odpowiedzi, pod red C. Kosikowskiego, 
Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006. 
6. Czasopisma: 
- „Finanse Komunalne” 
- „Wspólnota” 
- „ Samorząd Terytorialny” 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 
60 

 
 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  
Zaliczenie pisemne w formie egzaminu testowego oraz na podstawie prac przygotowanych 
przez studentów na ćwiczeniach: 
ocena dostateczna (3) – 51-60% 
ocena dostateczna plus (3+) – 61-70% 
ocena dobra (4) – 71-80% 
ocena dobra plus (4+) – 81-90% 
ocena bardzo dobra (5) – 90-100% 
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Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 
 
 
Koordynator:  mgr Paweł Piątkowski     ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 


