
Wiedza 1. Przedstawienie podstaw prawnych i innych regulacji w zakresie finansów publicznych na 
poziomie samorządowym.
2. Określenie funkcji, zadań i kompetencji organów samorządowych.
3. Określenie stopnia samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Umiejętności 1. Umiejętność samodzielnego opracowywania założeń do budżetu samorządowego. 

2. Analiza sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
3. Wybór metody zasilania budżetów samorządów w środki finansowe.

Kompetencje 
społeczne 1. Identyfikowanie potrzeb poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich 

potrzeb finansowych.
2. Formułowanie celów w zakresie prowadzenia gospodarki budżetowej samorządów.

C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia
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A. Cel przedmiotu

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i wykonania procedury budżetowej jednostki 
samorządu terytorialnego. Przedstawione zostaną podstawowe źródła dochodów budżetowych i kierunki wydatkowania 
środków pieniężnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. 

B. Program przedmiotu

Gospodarka budżetowa i pozabudżetowa samorządu. Zasady budżetowe. Tworzenie budżetu. Źródła dochodów 
samorządów. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Deficyt budżetowy i dług komunalny. Kontrola gospodarki 
finansowej.



E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu 
terytorialnego. Przewodnik, PRESSSOM Sp. z. o.o., Wrocław 2015; M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu 
terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012; rozdz. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w: A. 
Alińska, B. Woźniak (red), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015

F. Literatura uzupełniająca

A. Borodo, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2011; J. M. 
Salachna (red), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego: od projektu do 
sprawozdania, ODDiK, Gdańsk 2010

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

1 Istota i organizacja gospodarki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

2 Gospodarka pozabudżetowa samorządu.

3 Podstawowe zasady budżetowe. 

4 Procedura tworzenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

5 Uchwała budżetowa jako podstawa gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  

6 Zasady gromadzenia i rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i 
wybranych krajach Unii Europejskiej.  

7 Podatki lokalne jako podstawowe źródło dochodów własnych samorządów. 

8 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach centralnych (PIT i CIT).

9 Subwencje ogólne i dotacje celowe jako źródło dochodów samorządów.

10 Istota i znaczenie przychodów  w działalności samorządów.  

11 Analiza porównawcza kredytu bankowego i emisji papierów dłużnych jako źródła finansowania 
działalności inwestycyjnej samorządów.

12 Rodzaje i skala wydatków jednostek samorządu terytorialnego.

13 Deficyt budżetowy jednostek samorządu terytorialnego i dług komunalny. 

14 Wykonanie budżetu. Budżet zadaniowy.

15 Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

D. Semestralny plan zajęć

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
Dochody i przychody jednostek samorządu terytorialnego, w: Reforma administracji publicznej w Polsce, uwarunkowania 
społeczne, ekonomiczne i polityczne, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Wyd. SGH, Warszawa 2000.Podatki 
samorządowe i udziały w podatkach państwowych w strukturze dochodów własnych gmin w Polsce w latach 2000-2005, 
w: o nowy ład podatkowy w Polsce. Opracowanie naukowe z serii "Przedsiębiorczość", Oficyna Wydawnicza SGH. 
Warszawa 2007.Kierunki i możliwości zmian w sektorze finansów publicznych w: Sektor finansów publicznych w 
warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, Wyd. CeDeWu. Pl, Warszawa 2011.42. Podatkowe i 
niepodatkowe źródła zasilania sektora publicznego w Polsce w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora 
finansowego, red. A. Alińska, Wyd. CeDeWu. PL. Warszawa 2012. s. 63-73.49. Dochody podatkowe gmin w Polsce a ich 
stabilność fiskalna, w: 25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce- wyzwania na przyszłość. Regiony dla 
rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa, (red. naukowy), dr hab. M. Pluciński prof. US, Zeszyty naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 881.
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J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy 80%

referat 20%

nie są wymagane

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

Kolejność zgłoszeń
L. Kryteria selekcji

nie jest wymagana

K. Wymagana znajomość języka obcego

Stacj. Sb.Niedz. Popołud.

Ogółem: 30 14 30

Wykład 30 14 30

M. Metody prowadzenia zajęć
referaty
dyskusje
udział praktyków

I. Wymiar i forma zajęć
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