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Przedstawiamy Państwu niniejszą publikację skierowaną do skarbników gmin. Jest to 
pierwsze dostępne na rynku, tak obszerne opracowanie, obejmujące większość aspektów 
pracy skarbnika, zawierające jednocześnie odpowiedzi na szereg pytań praktycznych 
związanych z  realizacją zadań i  jego stanowiska. Publikacja została podzielona w  taki 
sposób, aby łatwo i szybko umożliwić wgląd w opisywane w niej zagadnienia oraz za-
wiera praktyczne dodatki w formie gotowych do wykorzystania wzorów pism i uchwał 
podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. 

W  rozdziale pierwszym opisana została problematyka związana ze stosunkiem pracy 
skarbnika, w  szczególności omówiono kwestie związane z  wymaganiami kwalifikacyj-
nymi osoby ubiegającej się o  to stanowisko, sposobem nawiązania i  rozwiązania z nią 
stosunku pracy, a także elementami stosunku pracy. Rozdział wzbogacono o przydatne 
wzory uchwał oraz pism związanych z powoływaniem skarbnika.

Rozdział drugi zawiera szeroki opis kompetencji głównego księgowego jednostki samo-
rządu terytorialnego. Kompetencje te nie zawsze wynikają wprost z przepisów prawa, ale 
bywają konsekwencją przyjętych przez organ wykonawczy jednostki rozwiązań. Uwagę 
tę można odnieść, przede wszystkim do zadań jakie wykonuje skarbnik jednostki w za-
kresie kontroli zarządczej, bowiem jej ostateczny kształt w samorządzie zależy wyłącznie 
od rozwiązań przyjętych przez wójta (burmistrza, prezydenta) lub organ wykonawczy 
innych jednostek samorządu terytorialnego. Zatem to organ wykonawczy właśnie de-
cyduje o tym czy skarbnik uczestniczy w procesie kontroli zarządczej w jednostce, czy 
jego osoba nie jest wymagana przez procedury kontroli. W niniejszej publikacji przyjęto 
rozwiązanie, w którym skarbnik uczestniczy w procesie kontroli zarządczej, zarówno na 
etapie planowania celów, jak i analizy ryzyk i określania reakcji na ryzyko. Publikacja 
zawiera adekwatne wzory procedur, w których udział skarbnika w kontroli zarządczej 
został uwzględniony. Podobnie w przypadku kompetencji skarbnika w innych czynno-
ściach związanych z finansami jednostki samorządu terytorialnego – jego kompetencje 
najczęściej określają regulaminy urzędów gmin, a także upoważnienia, a nawet zakresy 
czynności. Uwagę tę można odnieść do również opisanych w rozdziale drugim kompe-
tencji w zakresie przygotowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązu-
jące przepisy prawa przewidują w tym przypadku udział jedynie organu wykonawczego 



VIII

Przedmowa 

jednostki, natomiast istniejąca praktyka poparta wewnętrznymi regulacjami wskazuje, 
że najważniejsza rola w procesie, zarówno planowania budżetu, jak i jego przygotowania 
przypada skarbnikowi. Skarbnik odpowiada zatem za planowanie wydatków jednostki 
oraz posiada najszerszą wiedzę na temat kondycji finansowej jednostki samorządu, stąd 
też jego udział w planowaniu budżetu jest oczywisty, mimo iż przewidziany jedynie pro-
cedurami wewnętrznymi. Są również przypadki, w których skarbnik może pełnić jedy-
nie funkcję inicjującą lub nadzorującą pewne procesy. W przypadku bowiem organizacji 
pionu finansowo-budżetowego, główny księgowy jednostki samorządu terytorialnego 
może jedynie inicjować zmiany w organizacji pracy jednostki, gdyż jest to kompetencja 
wyłączna organu wykonawczego gminy (w przypadku powiatu również organu stano-
wiącego). Rozdział drugi zawiera również przydatne wzory uchwał, zarządzeń oraz pism 
związanych m.in. z powierzaniem kompetencji skarbnikowi.

W rozdziale trzecim zawarte zostały informacje dotyczące obowiązków skarbnika jako 
głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego w  kontekście obowiązków 
wynikających, przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych, a także ustawy o ra-
chunkowości. Przybliżone zostały główne zasady dotyczące prowadzenia rachunkowości 
jednostki, przeprowadzania inwentaryzacji, a także wykonywania dyspozycji środkami 
publicznymi. Rozdział zawiera również wzór zarządzeni w  sprawie powierzenia obo-
wiązków i odpowiedzialności skarbnikowi gminy.

W czwartym rozdziale opisane zostały kwestie związane z dokonywaniem przez skarb-
nika kontrasygnaty – rodzaje kontrasygnaty, zasady odpowiedzialności za złożenie 
podpisu pod dokumentami kreującymi zobowiązania finansowe jednostki oraz kwestie 
związane z  możliwością upoważnienia przez skarbnika innej osoby do dokonywania 
kontrasygnaty. Również ten rozdział zawiera wzory dokumentów: wzór upoważnienia 
głównego księgowego gminnej jednostki budżetowej udzielonego przez skarbnika 
gminy do kontrasygnowania czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie 
zobowiązań pieniężnych, a także wzór zawiadomienia regionalnej izby obrachunkowej 
przez skarbnika o odmówieniu dokonania kontrasygnaty.

Rozdział piąty to opis wytycznych z  zakresu sporządzania sprawozdania finansowego 
o charakterze łącznym z możliwością wykorzystania danych przy sporządzaniu bilansu 
skonsolidowanego jednostek samorządu terytorialnego z naciskiem na zasady grupowa-
nia operacji istotnych dla rodzaju działalności dla podległych jednostek organizacyjnych 
gminy oraz na wytyczne do wyceny i prezentacji danych finansowych w jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym.

W rozdziale szóstym opisany został sposób ustalania wolnych środków, którymi dyspo-
nuje jednostka z szerokimi przykładami do praktycznego wykorzystania.

Kolejny rozdział traktuje o kompetencjach skarbnika dotyczących umorzenia należno-
ści cywilnoprawnych, wynikających z  przepisów ustawy o  finansach publicznych oraz 
uchwały organu stanowiącego jednostki.
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W rozdziale ósmym szeroko opisane zostały kwestie związane z budżetem jednostki sa-
morządu terytorialnego – wskazane zostały zasady przygotowania budżetu, opisano tryb 
prac nad projektem uchwały, a także udział organu nadzoru w postaci regionalnej izby 
obrachunkowej w procesie powstawania budżetu samorządowego. Rozdział ten zawiera 
szczegółowy opis elementów uchwały budżetowej, w tym zawieranie w niej upoważnień 
oraz określania załączników, a  także kompleksowy opis procedury zmiany uchwały 
budżetowej. 

Dziewiąty rozdział niniejszej publikacji poświęcony został kwestiom związanym z zarzą-
dzaniem długiem w jednostkach samorządu terytorialnego. Znaleźć w nim można za-
gadnienia dotyczące normatywnych ograniczeń zaciągania zobowiązań przez jednostki 
samorządu terytorialnego, mechanizmów służących ograniczeniu zadłużenia jednostki 
oraz inne zasady dotyczące prowadzenia polityki zadłużenia jednostki samorządu tery-
torialnego.

Rozdział dziesiąty opisuje kwestie związane z wieloletnią prognozą finansową jednostki 
samorządu terytorialnego, natomiast w  rozdziale jedenastym szeroko opisane zostały 
kwestie związane z  odpowiedzialnością skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów. 
Część merytoryczną publikacji kończy rozdział traktujący o różnicach w pozycji skarb-
nika na różnych stopniach jednostek samorządu terytorialnego.

W ostatnim rozdziale natomiast zostały zawarte najczęściej spotykane pytania i wątpli-
wości dotyczące funkcji skarbnika wraz z obszernymi odpowiedziami oraz przykładami 
i podstawami prawnymi.

Powyższe skrócone omówienie zawartości oddawanej do rąk Państwa publikacji daje ob-
raz, iż jest ona niewątpliwie kompleksowym i przydatnym w codziennej pracy skarbnika 
opracowaniem. Mamy nadzieje, iż zawarte w niej aktualne przepisy i przydatne wzory 
będą dla Państwa istotną pomocą w bieżącej pracy.

Michał Łyszczarz, Grzegorz Dragon


