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Wprowadzenie

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej JST jest uchwała budżetowa, uzupełniana w ko-
lejnych latach przez wieloletnią prognozę finansową. W powyższych dokumentach znajdują fi-
nansowe odzwierciedlenie obowiązki JST dotyczące wykonywania zadań publicznych wynikające
z obowiązujących przepisów materialnego prawa administracyjnego. Sposób realizacji tych zadań
wymaga w wielu przypadkach uchwałodawczej aktywności JST, stanowiącej w aktach prawa miej-
scowego i wewnętrznego normy uzupełniające reguły ustawowe. Dotyczy to w szczególności zadań
publicznych obejmujących zadania w zakresie: oświaty i wychowania, sportu, ochrony środowiska,
utrzymania czystości i porządku.

Wykonanie uchwały budżetowej związane jest w wielu przypadkach z koniecznością podejmowa-
nia uchwał lub zarządzeń odnoszących się do materii finansowej, np. w sprawie zaciągania zobo-
wiązań dłużnych.

Właściwa realizacja powyższych zadań i kompetencji wymaga w pierwszej kolejności ustalenia
przez JST norm prawa lokalnego odpowiadających standardom prawidłowej legislacji oraz zgod-
nych z wymogami ustawodawcy, wpisanymi w normy upoważniające do wydania określonych ak-
tów wykonawczych. Takie samo znaczenie ma wprowadzenie unormowań niesprzecznych z in-
nymi normami tworzącymi system prawa.

W książce wyselekcjonowano te uchwały i zarządzenia, w zakresie których istnieje duże ryzyko
popełnienia błędu, oraz te, które podejmowane są przez samorząd terytorialny po raz pierwszy, co
może stanowić dużą trudność dla organów JST.

Od stycznia 2017 r. JST objęte zostaną obowiązkiem centralizacji rozliczeń VAT, wtedy też wcho-
dzą w życie przepisy dotyczące zamówień publicznych in-house. Uzasadnia to zaprezentowanie
w publikacji aktów prawnych i dokumentów pozwalających zrozumieć istotę i zakres zmian, które
w obydwu przypadkach mają zasadniczy charakter. Wspólne rozliczanie VAT w sposób istotny prze-
kształci relacje między JST a jej jednostkami organizacyjnymi, będąc źródłem nowych obowiąz-
ków dla kierowników tych jednostek i skarbników JST. Obowiązki te zostaną ujęte w ramy regulacji
wewnętrznych, co szczegółowo przedstawia zamieszczony w książce wzór zarządzenia w sprawie
centralizacji rozliczeń VAT.

Zamówienia wewnętrzne kształtować będą z kolei stosunki między JST a spółkami prawa han-
dlowego wykonującymi zadania w sferze gospodarki komunalnej. Zamówienia in-house znacząco
zmienią sposób realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów). Powyższe obrazuje uchwała w sprawie wyboru sposobu
i form prowadzenia gospodarki komunalnej.
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Zmiany w obowiązującym stanie prawnym wymagają od JST przyjmowania nowych regulacji w za-
kresie prawa miejscowego, co odnosi się m.in. do dotacji oświatowych. Zakres zmian w ustawie
o systemie oświaty – wchodzących w życie 1.1.2017 r. – pociąga za sobą konieczność ponownego
uchwalenia uchwał odnoszących się do wskazanych dotacji.

Upływający z dniem 31.12.2016 r. okres przejściowy w zakresie funkcjonowania zespołów obsługi
ekonomiczno-administracyjnej jednostek oświaty, dla JST chcących utrzymać formułę skoncentro-
wanej obsługi niesie ze sobą potrzebę podjęcia uchwały odnoszącej się do materii centrów usług
wspólnych.

W niektórych przypadkach organ stanowiący musi podejmować akt prawny na podstawie upoważ-
nień związanych z nowymi formułami i standardami wykonywania zadań publicznych. Wchodząca
etapami reforma przedszkolna wymaga przyjmowania przez rady gmin regulaminów konkursów
pozwalających na wybranie przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, które za-
pewnią realizację tego zadania na terenie gminy, w przypadku gdy nie ma odpowiedniej liczby
miejsc w placówkach prowadzonych przez JST. Wzory niezbędnych dokumentów, w tym uchwały
w sprawie regulaminu konkursu, zamieszczono w książce.

Duża liczba wątpliwości interpretacyjnych związanych z zakresem kompetencji organów stanowią-
cych JST do stanowienia prawa miejscowego w  danym obszarze, jak również treścią przyjmowa-
nych rozwiązań normatywnych, znajdująca swoje odzwierciedlenie w rozbieżnych orzeczeniach
organów nadzoru i sądów administracyjnych, stanowiła uzasadnienie do przedstawienia wzorów
uchwał dotyczących: systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; udzielania dotacji na za-
dania z zakresu sportu; udzielania dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz udzielania ulg w cenie sprzedaży lokali mieszkalnych.

Finansowym obrazem obowiązków JST są: uchwała budżetowa i uchwała w sprawie WPF, którym
to dokumentom poświęcono w książce odpowiednio dużo miejsca. Autorzy wyjaśniają zagadnienia
związane z uchwaleniem budżetu, jego konstrukcją, zmianami oraz powiązaniami z WPF. W arty-
kułach prezentujących wzory ww. dokumentów uwzględniono zmiany związane z nową klasyfika-
cją budżetową, jak również omówiono zagadnienia realistyczności WPF w kontekście przepływów
finansowych związanych z programem 500+.

Autorzy wskazują podstawę prawną każdego aktu normatywnego, wyjaśniają uwarunkowania
prawne jego treści, omawiają aktualne orzecznictwo organów nadzoru i sądów administracyjnych.
Wzór uchwały (zarządzenia) jest optymalną dla JST propozycją, autorzy uwzględniali stanowiska
RIO, wojewodów i sądów.

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca kilkadziesiąt wzorów uchwał i zarządzeń przydat-
nych każdej JST.
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