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1. Kondycja finansowa Samorządu Województwa Łódzkiego 
 
1.1. Dynamika i struktura dochodów samorządu Województwa Łódzkiego 
 

W latach 2007-2011 można zaobserwować zróżnicowany poziom realizacji dochodów 
budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W analizowanym okresie najmniejszy poziom 
wpływów do budżetu zaobserwowano w roku 2007 (585.043.158 złotych), największy w roku 
2009 (1.437.420.065 złotych), po czym w okresie kolejnych lat nastąpiła ich stabilizacja na 
poziomie ok. 800 mln złotych. Średni wskaźnik relacji poziomu fatycznego wykonania 
dochodów w stosunku do planu w badanym okresie wyniósł 87,3%. Należy jednak 
podkreślić, że jedynie w roku 2008 relacja ta była niższa niż 90% (podobnie jak w większości 
pozostałych polskich województw). Z wyłączeniem tego roku (w którym nastąpił istotny w 
stosunku do roku poprzedniego wzrost dochodów na skutek uruchomienia pierwszych 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE w okresie programowania 2007-
2013), wskaźnik relacji poziomu faktycznego wykonania dochodów w stosunku do planu był 
wyższy niż 95%, co było porównywalne ze średnią krajową dla wszystkich polskich 
województw. 
 

Wykres 1. Dynamika dochodów Samorządu Województwa Łódzkiego w latach 2007-2012 w 
złotych (plan i wykonanie) 
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Źródło: Lata 2007-2011 – opracowane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na podstawie 
danych ze sprawozdań na zakończenie kolejnych lat budżetowych. Dane za rok 2012 – opracowane Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na podstawie planu oraz wykonania na dzień 30.06.2012 

 

Zaobserwowane różnice w mniejszym stopniu zależą bezpośrednio od kondycji 
finansów publicznych samorządów województwa a w większym stopniu są wynikiem zmian 
w przepisach obowiązujących w zakresie rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego 
(w szczególności polskich województw). Zmiany te zostały spowodowane z jednej strony 
tym, że samorządy województw stały się głównym podmiotem odpowiedzialnym za 
dystrybucję środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z drugiej 
strony, kilkukrotne zmiany w systemie zarządzania europejskimi środkami finansowymi w 
trakcie okresu programowania 2007-2013, powodowały istotne zróżnicowania struktury 
dochodów budżetów wojewódzkich. Problem ten ujawnił się przede wszystkim w istotnych 
wahaniach w pozycjach uwzględniających środki na zadania realizowane w ramach 
poszczególnych programów operacyjnych (Regionalnego Programu Operacyjnego 



 

 
4 

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ), Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (PO KL) oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT))1. 
 

Tabela 1. Dochody budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca na tle pozostałych polskich województw w latach 2007-2011 (wskaźnik 

dochodowości) 
Województwo 2007 2008 2009 2010 2011 

dolnośląskie 339,93 375,15 522,70 352,25 428,84 

kujawsko-pomorskie 257,21 302,82 460,42 397,09 355,94 

lubelskie 258,39 297,56 457,82 348,82 395,61 

lubuskie 353,71 347,70 749,47 470,58 493,02 

łódzkie 218,90 252,58 521,79 308,63 319,91 

małopolskie 227,98 283,70 435,10 326,59 397,35 

mazowieckie 480,04 493,44 567,00 469,71 468,76 

opolskie 283,17 383,58 618,85 478,32 444,88 

podkarpackie 259,18 333,08 499,23 422,04 442,01 

podlaskie 295,50 328,53 568,58 371,73 408,92 

pomorskie 286,26 339,28 531,53 324,91 392,06 

śląskie 241,24 245,60 330,06 288,53 290,19 

świętokrzyskie 269,04 375,10 615,75 410,01 407,58 

warmińsko-mazurskie 305,45 356,24 550,25 364,64 391,08 

wielkopolskie 270,54 270,01 563,13 312,10 365,08 

zachodniopomorskie 286,97 319,72 635,05 434,56 439,10 

RAZEM 297,67 332,15 512,60 369,53 394,43 

Źródło: Ministerstwo Finansów – sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za kolejne lata. 
Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach. 

 
Poziom dochodów budżetowych Samorządu Województwa Łódzkiego w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca, w okresie 2007-2011 należał do najniższych w kraju. 
Przykładowo, w roku 2007, wskaźnik dochodowości wyniósł 218,90 zł, co stawiało łódzkie na 
12. miejscu, natomiast w roku 2011 wyniósł 319,91 zł (15. miejsce w kraju). Najwyższy 
poziom dochodów budżetowych łódzkie zanotowało w roku 2009, podobnie jak inne polskie 
województwa, co niewątpliwie jest efektem największego wpływu środków z budżetu UE 
zarezerwowanych na okres programowania 2007-2013. 
 
 
 

                                                           
1
 Przykładowo, w latach 2007-2009 do budżetu województwa łódzkiego wpływała dotacja rozwojowa na całość 

działań związanych z realizacją RPO WŁ oraz komponentu regionalnego PO KL. Od 2010 roku do budżetu 
Województwa Łódzkiego wpływa jedynie część współfinansowania projektów z krajowych środków publicznych 
(dotacja celowa – max 15% wartości projektów). Pozostałe płatności przejął bowiem Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 
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Tabela 2. Struktura dochodów budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w latach 2001-2011 (w złotych) 

 Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 

Dochody województwa z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 285 428 019,80 279 748 160,20 294 450 771,60 309 986 782,00 310 791 044,50 

Dochody majątkowe na realizację programów operacyjnych  - - - 124 857 009,40 161 314 725,90 

Subwencja ogólna 128 096 932,00 134 005 276,00 158 441 319,00 162 349 664,00 126 426 434,00 

Dochody bieżące na realizację programów operacyjnych  - - - 79 533 891,37 79 545 761,07 

Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 26 705 766,03 47 345 576,80 43 518 808,31 46 105 432,52 52 919 209,92 

Pozostałe dochody* 58 932 733,81 47 956 217,10 30 726 241,62 8 164 536,39 25 500 813,72 

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 5 706 601,51 406 604,00 3 551 552,00 5 220 646,40 14 130 606,08 

Pozostałe dochody majątkowe   339 830,00 1 197 713,03 888 478,39 12 893 013,85 

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 18 823 421,97 11 560 139,59 4 063 536,18 9 815 352,58 9 392 954,68 

Dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów 
budżetowych i gospodarstw pomocniczych wojewódzkich jednostek budżetowych 

1 755 263,57 7 518 783,35 3 369 322,86 5 339 165,71 5 867 546,17 

Dochody z majątku województwa 2 371 135,94 12 623 221,35 5 462 752,26 9 200 467,26 4 518 887,14 

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa 5 362 752,73 10 174 284,73 1 604 548,86 2 093 149,25 2 698 891,87 

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 99 900,00 99 900,00 369 900,00 1 301 716,85 1 681 075,38 

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (dotacja rozwojowa)   9 702 282,61 592 400 266,60 7 247 224,48 1 502 679,96 

Dochody na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - - - 751 337,48 677 662,08 

Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja rozwojowa) 1 361 453,36 42 431 574,85 178 412 216,10 1 358 500,56 382 979,35 

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

- 80 895,64 1 286 803,84 322 271,65 257 165,27 

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

- 24 503,93 1 300 615,52 171 919,98 163 570,57 

Zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej 

3 265 036,86 1 595 827,47 9 000 000,00 9 750 000,00 72 758,23 

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

9 533,18 11 553,74 17 083,04 16 710,68 17 804,47 

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

- - 11 074,50 2 253,02 708,03 

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z kontraktu wojewódzkiego 23 814 937,59 39 939 091,48 - - - 

Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (dotacja rozwojowa) - - 791 116,17 - - 

OGÓŁEM DOCHODY 561 733 488,30 645 563 722,90 1 329 975 641,00 784 476 510,00 810 756 292,30 

w tym dochody majątkowe   72 639 305,33 607 216 702,00 164 044 883,00 202 965 829,60 

* Od 2008 roku klasyfikowane jako „pozostałe dochody bieżące” 
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów Samorządu Województwa Łódzkiego za poszczególna lata w okresie 2007-2011.
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W strukturze dochodów budżetowych Samorządu Województwa Łódzkiego 
dominują dochody pochodzące z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa, w tym przede wszystkim z tytułu przypadających regionowi 15,9% wpływów z 
podatku dochodowego od osób prawnych. W roku 2007 udział tej pozycji wyniósł niemal 
51% wszystkich dochodów województwa. W kolejnych latach wprawdzie malał, przede 
wszystkim na skutek znaczącego wzrostu dochodów na realizację programów operacyjnych, 
ale w roku 2011 wciąż dominował i wynosił ponad 38% ogółu dochodów. 

Ważną pozycję po stronie dochodów budżetowych stanowi także subwencja ogólna 
(w tym przede wszystkim część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw), której 
udział w ogóle dochodów wahał się od 12% do 23%,  wynosząc średnio w okresie 2007-2012 
ponad 18%.  

Od momentu uruchomienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 
ramach systemu realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, ich znaczną 
częścią zarządzają samorządy województw. W związku z tym, w strukturze dochodów 
budżetowych Samorządu Województwa Łódzkiego zaobserwować można znaczący wzrost 
dochodów na realizację programów operacyjnych, w tym przede wszystkim Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2012 oraz komponentu 
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najistotniejszy wzrost dochodów z tego 
tytułu nastąpił, podobnie jak w pozostałych polskich województwach, w roku 2008, w 
postaci dotacji rozwojowej na zadania realizowane w ramach RPO WŁ (592.400.266,60 zł) 
oraz dotacji rozwojowej na zadania realizowane w ramach PO KL (178.412.216,10 zł). 

Ogółem w okresie 2007-2011, budżet Samorządu Województwa Łódzkiego, z tytułu 
dochodów związanych z obsługą programów operacyjnych zanotował wpływy rzędu 1.323. 
145.126,00 złotych. Stanowiło to ponad 32% ogółu dochodów województwa 
(4.132.505.654,50 zł), oraz 92% ogółu środków UE przeznaczonych dla regionu w ramach 
Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (środki z funduszy strukturalnych w ramach 
RPO WŁ oraz PO KL, bez uwzględnienia kwoty 359.870.000 euro przeznaczonej dla regionu w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które nie trafiają do budżetu samorządu 
województwa)2. Należy podkreślić, że znaczna część środków unijnych trafia do budżetu 
samorządu województwa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, co stanowi podstawę dla 
potwierdzenia dość powszechnej tezy o znaczącej roli funduszy UE w stymulowaniu rozwoju 
społeczno-gospodarczego polskich regionów.  

Należy zwrócić także uwagę na fakt, że w przypadku pozycji budżetowych o 
charakterze dotacji (zarówno krajowych jak i pochodzących ze środków UE), określane jest 
ich przeznaczenie w układzie „zadania bieżące – zadania majątkowe”. W okresie 2007-2011, 
prorozwojowe dochody majątkowe wyniosły ogółem 1.046.866.719,98 złotych, stanowiąc 
25,3% ogółu dochodów województwa.  
 
 
 
 
 

                                                           
2
 W ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, wartość dofinansowania unijnego dla 

województwa Łódzkiego, obejmująca środki w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, szacowana jest na 1.794,72 mln euro, z tego 1.434,85 mln euro w ramach RPO WŁ i PO KL 
(środki uwzględnianie w budżecie samorządu województwa), oraz 359,87 mln euro w ramach PROW (środki 
nieuwzględnianie w budżecie samorządu województwa) (Dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). 
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Tabela 3. Prognoza dochodów Samorządu Województwa Łódzkiego w latach 2012-2020 

Dochody 

ogółem bieżące majątkowe 

Udział dochodów 
majątkowych w 

dochodach ogółem 

Wyszczególnienie 
 
 
 
 

Lata zł zł zł % 

2012 967 806 650 668 468 144 299 338 706 30,9% 

2013 895 175 109 728 766 000 166 408 301 18,6% 

2014 894 805 000 732 265 937 162 539 083 18,2% 

2015 845 000 000 729 966 396 115 033 604 13,6% 

2016 800 000 000 700 000 000 100 000 000 12,5% 

2017 800 000 000 700 000 000 100 000 000 12,5% 

2018 800 000 000 700 000 000 100 000 000 12,5% 

2019 800 000 000 700 000 000 100 000 000 12,5% 

2020 800 000 000 700 000 000 100 000 000 12,5% 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego, 
przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVIII/556/12 z dnia 25 września 2012 (załącznik nr 1). 

 
 W latach 2012-2020, Samorząd Województwa Łódzkiego planuje realizację dochodów 
budżetowych na poziomie generalnie nieprzekraczającym 900.000.000zł (z wyjątkiem 
prognozy realizacji budżetu z roku 2012, który w uchwale budżetowej przyjęto na poziomie 
955.761.032zł. Scenariusz zaproponowany w Prognozie należy uznać za ostrożny i co za tym 
idzie, prawdopodobny w realizacji. Ostrożność tą należy uznać za uzasadnioną zarówno w 
kontekście stale malejącej liczby mieszkańców regionu (w latach 2007-2011 ubyło 31.841 
osób a zatem ok. 1,2% ludności), jak i trudności w oszacowaniu przyszłych zmian liczby 
działających w regionie przedsiębiorstw, jako istotnych elementów decydujących o 
wysokości wpływów budżetowych z tytułu udziału województwa w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa (1,6% z tytułu PIT oraz 15,9% z tytułu CIT). Możliwość zakładania w 
prognozie finansowej wyższych kwot dochodów można natomiast uzależnić od 
przewidywanych wpływów środków finansowych w ramach funduszy Unii Europejskiej, 
jednak wiarygodne szacunki w tej kwestii będą możliwe dopiero w roku 2014, wraz z 
początkiem nowego okresu programowania. 

Od roku 2013, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego zakłada 
stosunkowo niski udział dochodów z przeznaczeniem na zadania majątkowe. W latach 
2013 i 2014 WPF zakłada, że jedynie ok. 18% dochodów stanowić będą dochody majątkowe. 
Dalsza perspektywa zakłada jeszcze niższy udział tego rodzaju dochodów (w latach 2016-
2020 na poziome 12,5%), co stosunku do średniego poziomu dochodów prorozwojowych w 
okresie 2007-2011 na poziomie 25,3% czy też zakładanego na koniec 2012 roku udziału na 
poziomie ponad 30%, uznać należy za istotne zmniejszenie. W tym przypadku czynnikiem, 
który może zadecydować o zwiększeniu udziału dochodów majątkowych w strukturze 
budżetu województwa, także będzie nieznana obecnie docelowa pula środków 
europejskich przeznaczonych na rozwój regionu. 
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1.2. Dynamika i struktura wydatków Samorządu Województwa Łódzkiego  
 

Dynamika wydatków Samorządu Województwa Łódzkiego w latach 2007-2011  
kształtowała się w podobny sposób i cechował ją istotny poziom wahań, powodowany z 
jednej strony corocznym zróżnicowaniem strumieni finansowych związanych z dotacjami 
rozwojowymi w ramach budżetu UE, a z drugiej strony, zmianami w klasyfikacji budżetowej 
(por. przypis 1). Najniższy poziom wydatków zanotowano w województwie łódzkim w roku 
2007 (559.583.296,56zł), natomiast najwyższy w roku 2009 (1.425.346.768,54zł) 
 
Wykres 2. Dynamika wydatków Samorządu Województwa Łódzkiego w latach 2007-2012 w 

złotych (plan i wykonanie) 
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Źródło: Lata 2007-2011 – opracowane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na podstawie 
danych ze sprawozdań na zakończenie kolejnych lat budżetowych. Dane za rok 2012 – opracowane Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na podstawie planu oraz wykonania na dzień 30.06.2012 

 
 Podobnie jak w przypadku dochodów, także poziom wydatków budżetowych 
Samorządu Województwa Łódzkiego w przeliczeniu na jednego mieszkańca, okresie 2007-
2011 należał do najniższych w kraju. Przykładowo, w roku 2011 województwo znalazło się 
pod tym względem na 14. a w roku 2010 na 16. pozycji w stosunku do pozostałych polskich 
województw. Coroczne wahania poziomu wykonania wydatków budżetowych województwa 
łódzkiego były porównywalne z wahaniami średniej krajowej w tym zakresie (tabela 4). 

W strukturze wydatków budżetowych Samorządu Województwa Łódzkiego 
dominują w istotnym stopniu wydatki na zadania własne. W roku 2007, udział tego typu 
wydatków w stosunku do wydatków ogółem stanowił 92,2% po czym sukcesywnie zaczął 
maleć, w roku 2011 osiągając poziom 68,5%. Wśród pozostałych pozycji po stronie 
wydatków budżetu Województwa Łódzkiego, w latach 2007-2011 obserwowano znaczący 
wzrost udziału wydatków związanych ze środkami UE, w tym przede wszystkim wydatków w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
W okresie tym całkowity udział wydatków na zadania związane z realizacją RPO WŁ, pomimo 
istotnych corocznych wahań wyniósł średnio 15,2%. Największy udział miał przy tym miejsce 
w roku 2009 (czyli w roku rekordowo dużego budżetu województwa łódzkiego), wynosząc 
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41,5%. Dla porównania, udział wydatków budżetowych na zadania realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wraz z komponentem centralnym), stanowił w 
okresie 2007-2011, średnio 7,5% (w rekordowym 2009 wynosił 12,3%). 
 

Tabela 4. Wydatki budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca na tle pozostałych polskich województw w latach 2007-2011 

Województwo 2007 2008 2009 2010 2011 

dolnośląskie 304,45 349,56 552,77 453,09 527,10 

kujawsko-pomorskie 287,51 310,10 471,27 411,21 374,48 

lubelskie 239,67 322,50 441,41 355,66 416,77 

lubuskie 331,65 337,20 770,45 508,24 496,73 

łódzkie 218,06 259,89 559,21 339,58 377,49 

małopolskie 222,00 281,59 455,86 363,46 424,30 

mazowieckie 527,55 593,48 623,36 480,37 495,03 

opolskie 332,06 358,62 670,06 538,22 470,86 

podkarpackie 244,78 308,02 547,79 466,14 457,56 

podlaskie 254,95 280,48 517,37 346,03 436,10 

pomorskie 271,27 322,14 575,19 391,02 425,87 

śląskie 212,61 271,42 372,25 303,84 314,14 

świętokrzyskie 244,18 293,27 592,67 441,61 418,33 

warmińsko-mazurskie 308,63 315,21 568,38 379,37 406,69 

wielkopolskie 234,23 284,26 554,06 329,47 395,72 

zachodniopomorskie 267,10 316,76 644,69 464,28 503,53 

RAZEM 290,94 341,14 536,73 399,43 427,71 

Źródło: Ministerstwo Finansów – sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za kolejne lata. 
Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach. 

 
Udział wydatków majątkowych w stosunku do ogóły wydatków budżetu Samorządu 

Województwa Łódzkiego w okresie 2007-2011 ani razu nie był niższy niż 40%. W roku 2009 
udział ten wyniósł 58,4%, natomiast średni roczny udział we wskazanym okresie ukształtował 
się na dość wysokim poziomie 47,5%. Ogółem w okresie 2007-2011, budżet Samorządu 
Województwa Łódzkiego, w związku z obsługą programów operacyjnych zrealizował wydatki 
o wartości 1.257.515.989,69 złotych, co stanowiło ponad 29,7% ogółu wydatków 
województwa (4.132.505.654,50 zł), oraz 87% ogółu środków UE przeznaczonych dla regionu 
w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (środki z funduszy strukturalnych 
w ramach RPO WŁ oraz PO KL, bez uwzględnienia kwoty 359.870.000 euro w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które nie trafiają do budżetu samorządu 
województwa).3 

                                                           
3
 W ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, wartość dofinansowania unijnego dla 

województwa Łódzkiego, obejmująca środki w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, szacowana jest na 1.794,72 mln euro, z tego 1.434,85 mln euro w ramach RPO WŁ i PO KL 
(środki uwzględnianie w budżecie samorządu województwa), oraz 359,87 mln euro w ramach PROW (środki 
nieuwzględnianie w budżecie samorządu województwa) (Dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). 
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Tabela 5. Struktura wydatków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w latach 2001-2011 (w złotych) 
  

Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 

Wydatki na zadania własne 515 850 161,48 336 382 333,81 592 650 725,00 599 045 000,21 655 213 479,41 

       zadania poza Kontraktem Wojewódzkim 492 035 223,89 336 382 333,81 592 650 725,00 599 045 000,21 655 213 479,41 

       zadania z Kontraktu Wojewódzkiego 23 814 937,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego 

- 5 793 602,53 591 690 839,45 134 391 901,13 170 150 937,76 

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

1 595 149,28 44 983 583,02 175 633 289,31 67 011 821,67 62 262 596,47 

Wydatki na zadania z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

26 710 378,69 42 555 275,73 44 464 906,57 46 124 737,28 52 935 232,61 

Wydatki na pomoc finansową dla innych 
jednostek samorządu terytorialnego 

15 224 197,06 1 736 381,81 19 656 668,27 13 473 363,35 12 812 526,35 

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z 
innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

203 410,05 159 398,46 459 223,77 1 385 535,39 1 780 631,84 

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 

- - 791 116,17 982 500,03 800 001,41 

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki - komponent centralny 

- - - 751 337,44 677 314,02 

Wydatki na zadania realizowane przez JST na 
mocy porozumień zawartych z organami 
administracji rządowej 

- - - - 72 758,23 

OGÓŁEM WYDATKI 559 583 296,56 431 610 575,36 1 425 346 768,54 863 166 196,50 956 705 478,10 

       w tym wydatki majątkowe 224 223 625,44 232 649 341,90 832 151 377,55 362 603 450,40 412 898 169,21 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów Samorządu Województwa Łódzkiego za poszczególna lata w okresie 2007-2011. 
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Tabela 6. Prognoza wydatków Samorządu Województwa Łódzkiego w latach 2012-2020 

Wydatki 

ogółem bieżące majątkowe 

Udział wydatków 
majątkowych w 

wydatkach ogółem 

Wyszczególnienie 
 
 
 
 

Lata zł zł zł % 

2012 1 056 792 552 567 399 084 470 834 230 44,6% 

2013 880 102 964 526 104 535 330 541 779 37,6% 

2014 865 637 345 542 163 672 301 864 773 34,9% 

2015 831 008 313 557 023 832 254 152 801 30,6% 

2016 751 152 542 582 648 996 156 042 546 20,8% 

2017 745 812 430 596 401 000 133 569 430 17,9% 

2018 745 000 000 596 405 000 135 634 000 18,2% 

2019 745 000 000 596 443 000 138 540 000 18,6% 

2020 757 700 000 596 056 000 154 321 000 20,4% 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego, 
przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVIII/556/12 z dnia 25 września 2012 (załącznik nr 1). 

 
Według Wieloletniej Prognozy Finansowej, w latach 2013-2020 Samorząd 

Województwa Łódzkiego planuje realizację wydatków budżetowych na poziomie 
nieprzekraczającym 900.000.000 zł zakładając, że ich poziom nie będzie przewyższał poziomu 
dochodów budżetowych. Jedynie do końca obecnego roku budżetowego, WPF 
Województwa Łódzkiego zakłada poziom wydatków wyższych niż 1 miliard zł, natomiast od 
roku 2013 planowany jest systematyczny spadek wydatków (corocznie średnio o ponad 2% 
w stosunku do roku poprzedniego). 

Zakładany udział wydatków majątkowych samorządu województwa w wydatkach 
ogółem także ma spadać, z planowanego na koniec 2012 roku poziomu rzędu 44,6% do 
poziomu ok. 20% w roku 2020. Ostrożne szacunki w zakresie wskaźnika wydatków 
majątkowych wynikają przede wszystkim z braku informacji na temat środków Unii 
Europejskiej, jakie będą dostępne dla Województwa Łódzkiego w nowym okresie 
programowania 2004-2020.  
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1.3. Zdolności inwestycyjne w ramach budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego 
 

W okresie 2007-2011, w większości lat budżetowych Samorząd Województwa 
Łódzkiego notował wynik ujemny, liczony jako różnica między całkowitymi dochodami i 
wydatkami budżetowymi. Dodatni wynik zanotowano jedynie w roku 2007, pomimo 
uprzednio zakładanego niewielkiego wyniku ujemnego. Co istotne, z roku na rok 
Województwo notowało coraz niższy wynik, który w roku 2008 wyniósł -18.696.194,41zł a 
roku 2011 osiągnął poziom -145.949.185,85zł. 

 
Wykres 3. Wynik samorządu województwa łódzkiego (dochody-wydatki) w latach 2007-2012 

w złotych (plan i wykonanie) 
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Źródło: Lata 2007-2011 – opracowane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na podstawie 
danych ze sprawozdań na zakończenie koljenych lat budżetowych. 

 
 Należy podkreślić, że wynik finansowy na zakończenie każdego z analizowanych lat 
budżetowych, choć notował wartości ujemne, w każdym roku był korzystniejszy niż 
zakładany w pierwotnych planach budżetowych. Opisana wyżej struktura zarówno 
dochodów jak i wydatków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego wskazuje na fakt, że 
ujemny wynik jest przede wszystkim konsekwencją nasilonej aktywności inwestycyjnej 
regionu, powodowanej korzystaniem ze środków rozwojowych z funduszy UE. 
 Analiza budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wartościach względnych, tj. 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca na tle pozostałych polskich województw w latach 
2007-2011, sytuuje Łódzkie w grupie podmiotów o najwyższym ujemnym wyniku. Ujemny 
poziom wyniku pogłębiał się w regionie z roku na rok (z dodatniego poziomu 0,84zł na 
mieszkańca w roku 2007 do ujemnego poziomu -57,79 zł na mieszkańca w roku 2011). 
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Tabela 7. Wynik ogółem budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego (dochody-wydatki) w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca na tle pozostałych polskich województw  

w latach 2007-2011 
Województwo 2007 2008 2009 2010 2011 

dolnośląskie 35,48 25,59 -30,07 -100,84 -98,26 

zachodniopomorskie 19,87 2,97 -9,64 -29,73 -64,43 

łódzkie 0,84 -7,31 -37,42 -30,96 -57,59 

pomorskie 14,99 17,13 -43,67 -66,11 -33,81 

wielkopolskie 36,31 -14,24 9,07 -17,36 -30,64 

podlaskie 40,54 48,05 51,22 25,7 -27,18 

małopolskie 5,99 2,11 -20,76 -36,87 -26,95 

mazowieckie -47,51 -100,04 -56,36 -10,65 -26,27 

opolskie -48,89 24,96 -51,21 -59,9 -25,99 

śląskie 28,63 -25,83 -42,19 -15,31 -23,95 

lubelskie 18,72 -24,95 16,4 -6,84 -21,16 

kujawsko-pomorskie -30,3 -7,28 -10,85 -14,11 -18,54 

warmińsko-mazurskie -3,18 41,03 -18,14 -14,74 -15,61 

podkarpackie 14,4 25,07 -48,57 -44,1 -15,55 

świętokrzyskie 24,86 81,84 23,09 -31,6 -10,74 

lubuskie 22,06 10,5 -20,98 -37,67 -3,71 

RAZEM 6,73 -8,99 -24,13 -29,89 -33,29 

Źródło: Ministerstwo Finansów – sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za kolejne lata. 
Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach 

 
 W latach 2007-2011 zaoberwowano także wzrastajacy poziom zobowiązań 
budżetowych Samorządu Województwa Łódzkiego. W wartościach bezwzględnych poziom 
ten wzrósł z 39.493.420,22zł w roku 2007 do 379.900.000,00 zł w roku 2011. W ujęciu 
względnym oznaczało to wzrost w badanym okresie udziału zobowiązań w stosunku do 
dochodów (wskaźnika zadłużenia) z 7,0% do 46,9%. 
 

Wykres 4. Zobowiązania Samorządu Województwa Łódzkiego w latach 2007-2011 
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Źródło: Ministerstwo Finansów – sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za kolejne lata. 

 

Choć w 2011 roku Samorząd Województwa Łódzkiego cecchowały jedna z 
najwyższych w kraju dynamika i jeden z najwyższych w kraju poziom udziału zobowiązań 
samorządów województw w stosunku do wykonanych dochodów, to należy podkreślić, że do 
ustawowego progu 60% w tym zakresie Łódzkie dzieli jeszcze istotny dystans. 
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Tabela 8. Zobowiązania samorządów województw w stosunku do wykonanych dochodów w 
latach 2007-2011 (w %) 

Województwo 2007 2008 2009 2010 2011 

mazowieckie 14,2 36,1 42,8 57,0 56,9 

opolskie 45,3 30,8 26,5 47,8 55,6 

kujawsko-pomorskie 51,0 40,2 28,1 38,4 50,5 

łódzkie 7,0 0,6 9,8 31,3 46,9 

pomorskie 11,1 4,9 12,6 37,1 43,3 

dolnośląskie 16,5 9,9 6,6 24,0 43,1 

lubuskie 42,8 39,0 19,0 36,5 40,9 

lubelskie 25,1 35,5 22,8 31,9 37,4 

małopolskie 21,2 21,0 15,2 33,5 35,5 

zachodniopomorskie 12,8 6,9 5,0 20,9 33,7 

warmińsko-mazurskie 36,4 23,9 15,8 30,2 32,3 

podkarpackie 16,1 3,6 10,9 26,3 32,1 

śląskie 0,4 0,0 2,6 13,0 25,5 

wielkopolskie 11,7 5,5 1,1 7,2 12,8 

podlaskie 20,7 11,0 3,8 3,5 3,4 

świętokrzyskie 14,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

RAZEM 17,8 18,1 15,6 30,4 36,9 

Źródło: Ministerstwo Finansów – sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za kolejne lata. 
Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach 
 

 Innymi słowy, udział zobowiązań w stosunku do dochodów budżetowych w 
budżecie Samorządu Województwa Łódzkiego, pozwala jeszcze na aktywne angażowanie 
jego dochodów własnych, na realizację przedsiezwzięć prorozwojowych. Środki publiczne 
bedące w dyspozycji Samorządu mogą tym samym stanowić istotne źródło finansowania 
inwestycji i innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów zawartych w zaktualizowanej 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. 
 

Wykres 5. Poziom zdolności inwestycyjnych Samorządu Województwa Łódzkiego na tle 
pozostałych samorządów wojewódzkich w Polsce w latach 2007-2011 
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Źródło: Ministerstwo Finansów – Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za kolejne lata. 
Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach 
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Tabela 9. Poziom zdolności inwestycyjnych Samorządu Województwa Łódzkiego na tle 
pozostałych samorządów wojewódzkich w Polsce w latach 2007-2011 

Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca 
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach 

ogółem w % 

zł % 
Województwo 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

dolnośląskie 90,55 95,89 259,59 150,75 199,24 29,7 27,4 47,0 33,27 37,80 

kujawsko-pomorskie 99,17 100,78 213,93 147,17 114,79 34,5 32,5 45,4 35,79 30,65 

lubelskie 63,69 134,03 156,84 116,00 164,75 26,6 41,6 35,5 32,62 39,53 

lubuskie 131,96 110,12 476,55 226,32 181,83 39,8 32,7 61,9 44,53 36,61 

łódzkie 86,01 89,78 324,13 141,74 161,21 39,4 34,5 58,0 41,74 42,71 

małopolskie 90,29 127,82 248,58 174,46 220,87 40,7 45,4 54,5 48,00 52,05 

mazowieckie 193,09 199,04 154,74 78,99 118,01 36,6 33,5 24,8 16,44 23,84 

opolskie 153,36 127,68 362,58 250,90 194,01 46,2 35,6 54,1 46,62 41,20 

podkarpackie 74,55 97,60 232,49 203,40 186,80 30,5 31,7 42,4 43,63 40,82 

podlaskie 88,80 87,11 284,54 129,81 199,53 34,8 31,1 55,0 37,51 45,75 

pomorskie 96,75 124,19 318,11 162,72 183,10 35,7 38,6 55,3 41,61 42,99 

śląskie 75,86 112,36 165,60 138,77 129,43 35,7 41,4 44,5 45,67 41,20 

świętokrzyskie 94,77 100,66 306,52 185,22 182,84 38,8 34,3 51,7 41,94 43,71 

warmińsko-mazurskie 123,21 88,08 244,44 130,56 145,70 39,9 27,9 43,0 34,41 35,83 

wielkopolskie 71,54 85,28 350,43 142,96 180,27 30,5 30,0 63,2 43,39 45,55 

zachodniopomorskie 89,44 104,86 368,37 230,72 253,17 33,5 33,1 57,1 49,69 50,28 

RAZEM 103,13 118,74 254,04 149,66 168,38 35,45 34,8 47,33 37,47 39,37 

Źródło: Ministerstwo Finansów – Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za kolejne lata. 
Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach 
 

 Za wzmacnianiem zdolności inwestycyjnych Samorządu Województwa Łódzkiego 
może przemawiać fakt, że obecnie region należy do jednostek o jednym z niższych poziomów 
wydatków inwestycynych na jednego mieszkańca. W roku 2011, poziom tych wydatków 
wynosił 86,01zł, wobec średniej dla wszystkich polskich województw 101,44zł czy 
rekordowego poziomu wydatków inwestytycjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 
województwie mazowieckim na poziomie 193,09zł. 
 Z drugiej strony, Województwo Łódzkie notowało coroczny wzrost poziomu 
wydatków inwestytyjnych zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. W roku 2011 poziom ten sięgnął 161,21zł wobec średniej dla Polski 
175,87zł i był o 87% wyższy od poziomu z roku 2007. Jednakże inne województwa w Polsce 
zanotowały jeszcze wyższą dynamikę wzrostu wydatków inwestytyjnych (np. 
zachodniopomorskie, lubelskie, wielkopolskie, podkarpackie, małopolskie, podlaskie, 
dolnośląskie), choć udział tych wydatków w stosunku do wydatków budżetowych ogółem był 
dość wysoki i przekraczał 40%. 

Warto także dokonać analizy sytuacji budżetowej za pomocą wskaźnika 
samofinansowania, który obrazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego 
finansuje inwestycje środkami własnymi4. W Województwie Łódzkim obserwuje się malejacą 

                                                           
4 Wskaźnik samofinansowania (W1) – jego wartość obrazuje stopień, w jakim jednostka samorządu 
terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im 
wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi 
kosztami obsługi zadłużenia, jednak z drugiej strony wysoka wartość może również świadczyć o 
niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. Określony wzorem: 
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dynamikę wartości wskaźnika samofinansowania, co z jednej strony może oznaczać ryzyko 
utraty płynności finansowej, lecz z drugiej strony może być też interpretowane jako efekt 
relatywnie niskiego poziomu aktywności inwestycyjnej. 
 

Tabela 10. Wskaźnik samofinansowania Województwa łódzkiego w latach 2007-2011 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Wskaźnik samofinansowania  
(nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe / wydatki majątkowe) 

1,01 1,92 0,89 0,78 0,65 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Sprawozdań rocznych z wykonania budżetów województw za 
kolejne lata (dane Ministerstwa Finansów). 

 
 Innymi słowy, wartość wskaźnika można częściowo interpretować jako sygnał o 
istniejących realnych możliwościach finansowania przedsięwzięć rozwojowych ze środków 
budżetu województwa. Tezę tą wydaje się potwierdzać zakładana stabilna wartość 
wskaźnika samofinansowania w kolejnych latach, oszacowanego na podstawie założeń 
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego (tabela 13). 

 
Tabela 11. Wyniki budżetowe Województwa Łódzkiego w latach 2007-2011 

Rok Wynik budżetu 
Wynik operacyjny 

(dochody bieżące – 
wydatki bieżące) 

Wynik majątkowy 
(dochody z majątku – 
wydatki majątkowe) 

Nadwyżka 
operacyjna / 

dochody ogółem 

2007 2 150 191,76 183 587 580,70 -181 437 388,94 0,33 

2008 213 953 147,49 373 963 184,06 -160 010 036,57 0,58 

2009 -95 371 127,09 129 563 548,45 -224 934 675,54 0,10 

2010 -78 689 686,51 119 868 880,86 -198 558 567,37 0,15 

2011 -145 949 185,85 63 983 153,75 -209 932 339,60 0,08 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Sprawozdań rocznych z wykonania budżetów województw za 
kolejne lata (dane Ministerstwa Finansów). 

 
Charakterystykę dochodów budżetowych Województwa determinuje także wartość 

wskaźnika udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem. Pozwala on stwierdzić, że 
choć Łodzkie od 2009 roku notuje ujemny wynik budżetu, to jednocześnie w całym 
analizowanym okresie osiagało nadwyżkę operacyjną. Ujemna wartość wyniku jest zatem 
kształtowana przede wszystkim przez prorozwojowe wydatki majątkowe. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego planuje się ostrożne 
podejście do kwestii zadłużenia. Od roku 2013 zakłada się postępujący spadek wydatków 
majątkowych (a zatem i inwestycyjnych) Województwa, co będzie skutkowało rosnącym 
dodatnim wynikiem budżetowym w każdym następnym roku. W konsekwencji zakładanej 
dyscypliny budżetowej, wskaźniki określające poziom zadłużenia powinny utrzymywać się na 
stabilnym poziomie. 
 W funkcjonującym obecnie w Polsce systemie finansów publicznych należy wyróżnić 
dwa sposoby liczenia zadłużenia samorządów. Pierwszy z nich obowiązuje do końca roku 
2013 (zgodnie z limitami długu określonych w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych – tzw. „starej” ustawie), natomiast drugi będzie obowiązywał od 1 stycznia 2014 
roku i będzie liczony indywidualnie dla każdej JST według wzoru określonego w ustawie z 27 
                                                                                                                                                                                     

m

mo

W

DN
W

+=1 ; gdzie No – nadwyżka operacyjna, Dm – dochody majątkowe, Wm – wydatki 

majątkowe. 
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sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (tzw. „nowej” ustawie), jako tzw. indywidualny 
wskaźnik zadłużenia. 
 W ustawie obowiązującej w tym zakresie do 31.12.2013 występują dwa zasadnicze 
progi zadłużeniowe: 

1. Przypadające w danym roku raty kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z 
odsetkami oraz koszty gwarancji i poręczeń nie mogą być wyższe niż 15% 
planowanych w danym roku budżetowym dochodów (art. 169 ustawy z 30 czerwca 
2005 r.) 

2. Łączna kwota długu jednostek samorządu terytorialnego na koniec roku 
budżetowego nie może być wyższa niż 60% wykonanych dochodów tej jednostki w 
tym roku (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r.). 
W przypadku Województwa Łodzkiego, nie zakłada się przekroczenia poziomu 

zakładanego dla obydwu wskaźników. Pierwszy z nich w roku 2013 miałby wynieść 14,45%, 
wciąż nie przekraczając zakładanego poziomu 15%. W przypadku drugiego wskaźnika, jego 
najwyższy zakładany poziom to 43% w roku 2013, dający istotny margines bezpieczeństwa w 
stosunku do maksymalnego dopuszczalnego progu 60%. W konsekwencji należy stwierdzić, 
iż w latach 2012-2013 zdolności inwestycyjne Samorządu Województwa Łódzkiego nie 
zostaną ograniczone a nawet można wskazać na potencjalne możliwości ich zwiększenia. 

Od początku 2014 r. będą obowiązywać nowe, indywidualne wskaźniki zadłużenia. 
Samorząd nie będzie mógł przyjąć budżetu, w którym relacja kosztów obsługi zadłużenia do 
dochodów przekroczy wartość obliczoną za pomocą wzoru określonego w art. 243. ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 
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gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 
89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 
ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, 
O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, 
odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz 
spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, 
D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, 
Db – dochody bieżące, 
Sm – dochody ze sprzedaży majątku, 
Wb – wydatki bieżące, 
n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 
n–1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 
n–2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 

n–3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 
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Tabela 12. Prognoza zdolności inwestycyjnych Samorządu Województwa Łódzkiego w latach 2012-2020 
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2012 967 806 650 1 056 792 552 401 566 515 470 834 230 567 399 084 -90 985 702 101 069 060,00 -190 054 762,00 0,10 10,83% 11,40% 12,25% 10,18% Tak 10,83% 41% 

2013 895 175 109 880 102 964 380 494 370 330 541 779 526 104 535 15 072 145 202 661 465,00 -187 590 128,00 0,23 14,48% 11,49% 12,74% 21,02% Nie  14,45% 43% 

2014 894 805 000 865 637 345 357 326 715 301 864 773 542 163 672 29 167 655 190 102 265,00 -160 934 590,00 0,21 8,42% 13,18% 6,32% 19,48% Tak n/d n/d 

2015 845 000 000 831 008 313 343 335 028 254 152 801 557 023 832 13 991 687 172 942 564,00 -158 950 877,00 0,20 6,31% 16,89% 4,00% 18,12% Tak n/d n/d 

2016 800 000 000 751 152 542 294 487 570 156 042 546 582 648 996 48 847 458 117 351 004,00 -68 503 546,00 0,15 9,78% 19,54% 8,41% 12,36% Tak n/d n/d 

2017 800 000 000 745 812 430 240 300 000 133 569 430 596 401 000 54 187 570 103 599 000,00 -49 411 430,00 0,13 9,49% 16,65% 8,75% 10,97% Tak n/d n/d 

2018 800 000 000 745 000 000 185 380 000 135 634 000 596 405 000 55 000 000 103 595 000,00 -48 595 000,00 0,13 9,15% 13,82% 8,50% 11,33% Tak n/d n/d 

2019 800 000 000 745 000 000 130 300 000 138 540 000 596 443 000 55 000 000 103 557 000,00 -48 557 000,00 0,13 8,66% 11,55% 8,13% 11,69% Tak n/d n/d 

2020 800 000 000 757 700 000 88 000 000 154 321 000 596 056 000 42 300 000 103 944 000,00 -61 644 000,00 0,13 6,54% 11,33% 6,20% 12,08% Tak n/d n/d 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego, przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego  
nr XXVIII/556/12 z dnia 25 września 2012 (załącznik nr 1). 

 

Tabela 13. Prognoza wysokości wskaźnika samofinansowania dla budżetu Województwa łódzkiego w latach 2012-2020 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wskaźnik samofinansowania (nadwyżka operacyjna + dochody 
majątkowe / wydatki majątkowe) 0,82 1,04 1,09 1,05 1,29 1,36 1,37 1,37 1,26 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Sprawozdań rocznych z wykonania budżetów województw za kolejne lata (dane Ministerstwa Finansów) 
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 Z danych zawartych w tabeli 12 wynika, że w przyjętej Uchwałą Sejmiku 
Województwa Łódzkiego nr XXVIII/556/12 z dnia 25 września 2012, Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, zakłada się taką politykę budzetową, która zapewni spełnienie wskaźnika 
spłaty w kolejnych latach. Wskazuje to na kontynuację realizacji polityki budżetowej 
ostrożnej z punktu widzenia progów zadłużeniowych i na brak zagrożenia dla zdolności 
inwestycyjnych budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego do roku 2020. 
 Należy jednakże podkreślić, że według założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, od 2014 roku Województwo Łódzkie nie będzie posiadało zobowiązań z tytułu 
spłaty i obsługi długu. W praktyce trudno spodziewać się braku wystąpienia tego typu 
zobowiązań po roku 2013 oraz później, tj. w nowym okresie programowania UE. Tym 
samym, należy założyć, że przyjęte w WPF założenia będą z czasem weryfikowane. 
 Pomimo tego, sytuację finansową Łódzkiego należy uznać za stabilną a jego zdolności 
inwestycyjne za wysokie. Wskazuje na to między innymi kontynuacja pozytywnego trendu, 
zgodnie z którym Samorząd Województwa Łódzkiego zakłada w WPF osiąganie w kolejnych 
latach nadwyżki operacyjnej. 
 
Wykres 6. Wskaźnik dochodowy możliwości rozwoju Województwa Łódzkiego w latach 2007-

2020 
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* obliczenia na podstawie założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego. 
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetów województw za 
kolejne lata (Ministertwo Finansów) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego, przyjętej 
Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVIII/556/12 z dnia 25 września 2012 (załącznik nr 1). 

 
 W celu potwierdzenia wniosku o stabilnej sytuacji finansowej Województwa w 
zakresie jego zadłużenia, dokonano również analizy dynamiki możliwości finansowania 
rozwoju Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z budżetu, za pomocą 
przyjętego wskaźnika dochodowego możliwości rozwoju ( 2W )5. 
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gdzie: tDO  - dochody ogółem województwa w roku t, tWB  - wydatki bieżące 
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 W latach 2007-2011, wskaźnik dochodowy możliwości rozwoju cechował istotny 
poziom wahań, osiągając najwyższą wartość w latach 2008-2009. Było to jednak 
spowodowane w znacznej mierze faktem, że w tym okresie w budżecie Województwa 
zanotowano najwyższy poziom wydaktów majątkowych (w tym inwestycyjnych), wywołany 
w znacznym stopniu wykorzystaniem środków pochodzących ze środków UE. Po tym czasie, 
wskaźnik osiągął już znacznie niższy poziom, co można interpretować jako spadek  poziomu 
wykorzystania możliwości rozwojowych (rozumianych jako różnica między dochodami 
budżetowymi a wydatkami wynikającymi z zadań własnych Województwa). 

Według założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego, w 
kolejnych latach (2013-2014), nastąpi niewielki wzrost poziomu analizowanaego wskaźnika 
(a zatem wzrost wykorzystania dochodowych możliwości rozwoju), by potem spaść poniżej 
poziomu 0,3. Tym samym, prognozowane możliwości zaangażowania finansowego 
Samorządu Województwa Łódzkiego w przedsięwzięcia prorozwojowe zakładane są na 
bezpiecznym poziomie, co daje podstawy do przypuszczenia, że rzeczywiste możliwości 
regionu będą w tym zakresie wyższe (w budżecie Województwa będzie występowała 
„rezerwa” prorozwojowa). 
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2. Analiza dochodów i wydatków samorządów miast na prawach powiatów 
w Województwie Łódzkim6 

 
Dochody miast na prawach powiatu w Województwie Łódzkim stanowią łącznie 

prawie 34% łącznej sumy dochodów jednostek samorządów terytorialnych w regionie.7 
Dynamika dochodów powiatów grodzkich w województwie, w analizowanym okresie od 
2007 roku do 2012, włącznie z prognozą do 2020 roku, zaczerpniętą z przyjętych w formie 
uchwał Wieloletnich Prognoz Finansowych miast, charakteryzuje się zróżnicowanym 
okresowo trendem. Zróżnicowanie to wynika przede wszystkim z corocznych różnic w 
realizacji dochodów majątkowych, ponieważ dochody bieżące charakteryzują się w całym 
okresie trendem rosnącym. Można uogólnić, iż dochody łącznie od 2007 roku do 2013 
charakteryzują się trendem rosnącym ze zmienną w czasie dynamiką wzrostu; w roku 2014 i 
2015 przewidywany jest regres; w 2016 roku przewiduje się maksymalny poziom dochodów 
miast na prawach powiatów, determinowany wzrostem planowanych w tym roku dochodów 
w budżecie Łodzi; kolejne lata ponownie charakteryzują się trendem malejącym. 
Podsumowując od roku 2007 do roku 2012 dochody w miastach na prawach powiatów 
nominalnie wzrosły o ok. 40%, natomiast według prognoz do 2020 roku wzrost ten ma 
wynosić łącznie 58%.  
 

Wykres 7. Dynamika dochodów miast na prawach powiatu w Województwie Łódzkim w 
latach 2007-2020 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletnich Prognoz Finansowych poszczególnych miast na 
prawach powiatu regionu łódzkiego z 2012 roku 
 
 

                                                           
6
 Jeśli w tekście nie wskazano inaczej analizę przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane z Banku Danych 

Lokalnych GUS, sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z i Rb-NDS pozyskanych z 
Ministerstwa Finansów oraz raportów kwartalnych Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Łodzi. Wszelkie 
dane dotyczące lat 2007-2011 pochodzą ze sprawozdań z wykonania budżetów, natomiast dane dotyczące roku 
2012 pochodzą z planów budżetów. 
7
 W regionie łódzkim istnieją trzy miasta na prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice. 
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Dokonując charakterystyki dochodów budżetowych powiatów grodzkich należy 
zauważyć pewną słabość ich pozycji konkurencyjnej w stosunku do ogółu miast na prawach 
powiatu w Polsce. Słabość ta ujawnia się stosunkowo niskim wskaźnikiem dochodowości w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca. W całym okresie od 2007 do 2011 roku wskaźnik ten 
charakteryzował się wartościami niższymi niż średnia dla Polski. Różnice te sięgają rzędu 16% 
(w 2011 roku), znacznie więcej niż w przypadku gmin (1,4%); powiaty z województwa 
łódzkiego natomiast charakteryzują się wyższymi wartościami tego wskaźnika niż średnia w 
kraju. Można zatem wnioskować o lepszej sytuacji budżetowej powiatów ziemskich 
względem powiatów grodzkich w regionie. Większa zdolność tych pierwszych do realizacji 
inwestycji, w długim okresie może przyczynić się do wywoływania efektów dyfuzyjnych w 
procesie rozwoju regionu. Obecnie bowiem to miasta na prawach powiatu traktować należy 
jako bieguny wzrostu.  

Powyższych wniosek potwierdza także analiza wydatków w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, które są co prawda niższe niż średnio w Polsce, jednak w porównaniu do 
wskaźnika dochodów na jednego mieszkańca cechuje je większa dynamika wzrostu 
 
Wykres 8. Dochody i wydatki miast na prawach powiatu Województwa Łódzkiego w przeliczeniu na 

1 mieszkańca, na tle wszystkich powiatów grodzkich w Polsce w latach 2007-2011 
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Źródło: opracowanie własne. 

 
Z perspektywy samorządności finansowej, miasta na prawach powiatu są 

najsilniejszymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ich budżety są zdeterminowane 
przede wszystkim dochodami własnymi. Dochody te w analizowanym okresie utrzymują się 
na względnie stałym poziomie, od minimalnie 65% (w 2010 r.) do maksymalnie 68% (w 2011 
r.) udziału w strukturze dochodów ogółem (W3).8 Sytuacja ta daje relatywnie wyższy komfort 
podejmowania działań inwestycyjnych w porównaniu do charakterystyki budżetów 
powiatów ziemskich czy gmin. Z drugiej jednak strony, miasta na prawach powiatu w 
regionie łódzkim mają obecnie budżety dość znacznie obciążone zobowiązaniami, co 
osłabia ich przyszłą zdolność kredytową, a tym samym możliwość konkurowania o środki 

                                                           
8
 Wskaźnik dochodów własnych w dochodach ogółem wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią 

dochody własne, bezpośrednio zależne od danej jednostki samorządu terytorialnego.  

Określony wzorem: %1003 ×=
o

w

D

D
W , gdzie: Dw – dochody własne, Do – dochody ogółem 
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zewnętrzne z innymi jednostkami w regionie. W tym zakresie sytuacja ta jest zbliżona w swej 
charakterystyce do warunków panujących w innych regionach w kraju. 
 
Wykres 9. Struktura dochodów miast na prawach powiatu Województwa Łódzkiego w latach 

2007-2011 [w %] 
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Źródło: opracowanie własne. 

 
Strukturę dochodów determinuje także wartość wskaźnika udziału nadwyżki 

operacyjnej w dochodach ogółem miast na prawach powiatów (W4).9 W żadnym z 
analizowanych lat nie wystąpiła i do 2020 roku nie jest prognozowana, ujemna wartość 
wskaźnika wyniku bieżącego. Pozwala to stwierdzić, że dochody bieżące powiatów 
grodzkich wystarczają na pokrycie wydatków bieżących. Oznacza to, iż można również 
realnie rozważać możliwość zaciągania zobowiązań na rynku finansowym, ponieważ 
nadwyżka operacyjna jest pozytywną przesłanką oceny zdolności kredytowej jednostki. W 
Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim od 2015 roku prognozuje się także wystąpienie nadwyżki 
budżetowej w wyniku ogólnym budżetu, aż do roku 2020. Z drugiej strony wskaźnik relacji 
wyniku bieżącego (w tym przypadku nadwyżki operacyjnej) do dochodów ogółem przyjmuje 
relatywnie korzystne wartości. Przy czym najgorsza sytuacja w tym względnie dotyczy okresu 
2012 i 2013, gdzie wskaźnik ten będzie kształtował się na poziomie 5,9%. Wyniki te (poza 
latami 2012 i 2013) wskazują na umiarkowanie dobre zdolności i możliwości miast na 
prawach powiatów do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze 
inwestycyjnym.  

                                                           
9
 Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem należy interpretować w zależności od 

wartości: (a) Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 
bieżącymi) określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki 
samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. 
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (W2) określa stopień w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć 
nowe zobowiązania w stosunku do osiąganych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe 
są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. (b) Ujemna wartość 
wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej tj. 

dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących. Określony wzorem: %1004 ×=
o

o

D

N
W ,             

gdzie No – nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i 
wydatków bieżących), Do – dochody ogółem. 
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Trzeba jednak zauważyć, iż w całym analizowanym okresie oczekiwany jest 
stosunkowo wysoki udział wydatków bieżących w dochodach ogółem, nawet mimo 
malejącej dynamiki wzrostu wydatków bieżących. Ich wysokość względem dochodów realnie 
osłabia zdolności inwestycyjne powiatów grodzkich.  
 

Tabela 14. Charakterystyka wydatków bieżących miast na prawach powiatów w 
Województwie Łódzkim w latach 2007-2020 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nadwyżka operacyjna do 
dochodów ogółem 

14,7 15,0 11,3 8,6 7,9 5,9 5,9 6,5 7,6 7,0 8,2 9,1 9,6 10,0 

Udział wydatków 
bieżących w dochodach 
ogółem (w %) 

78,68 79,95 80,66 89,39 94,48 82,4 75,5 82,6 85,4 77,4 85,3 88,3 88,2 87,9 

Dynamika wzrostu 
wydatków bieżących miast 
na prawach powiatów 
2007=100 

100,0 109,3 117,4 126,0 142,8 161,6 166,5 173,5 175,8 179,4 183,1 186,5 190,2 194,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletnich Prognoz Finansowych poszczególnych miast na 
prawach powiatu regionu łódzkiego z 2012 roku. 

 
Diagnozę tą potwierdza także niski wskaźnik udziału wydatków majątkowych miast na 

prawach powiatów w wydatkach ogółem (W5)10. Niekorzystna tendencja zapoczątkowana w 
2010 roku wystąpiła ze znacznie większą dynamiką niż średnio w tego typu jednostkach w 
Polsce (choć w kolejnych latach [2012-2014] prognozuje się znaczny wzrost wartości tego 
wskaźnika [nawet do wartości powyżej 30%]). 
 

Wykres 10. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem dla miast na prawach 
powiatów w latach 2007-2020 [w %] 
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prawach powiatu regionu łódzkiego z 2012 roku. 

 

                                                           
10

 Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wskazuje jaką cześć wydatków ogółem 

stanowią wydatki majątkowe. Określony wzorem: %1005 ×=
o

m

W

W
W , gdzie Wm – wydatki majątkowe, Wo – 

wydatki ogółem. 
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Istotnym elementem analizy sytuacji budżetowej jest wskaźnik samofinansowania, 
który obrazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje 
środkami własnymi. W powiatach grodzkich Województwa Łódzkiego wartości te w 
poszczególnych latach (włącznie z planem do 2014 roku) będą kształtowały się poniżej 
wartości 1, co oznacza w tym przypadku ryzyko utraty płynności finansowej w związku z 
nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia.  

Charakterystyka ta właściwa jest przede wszystkim dla Łodzi, w mniejszym zakresie 
dla Piotrkowa Trybunalskiego i jeszcze mniejszym dla Skierniewic (patrz wskaźniki zadłużenia 
w załącznikach 1, 2 i 3). Prognozuje się jednak, że od 2015 roku sytuacja ta ulegnie znacznej 
poprawie i w drugiej połowie okresu programowania 2014-2020, wskaźnik 
samofinansowania będzie oscylował na poziomie ok. 2 punktów. Oznacza to realny wzrost 
zdolności inwestycyjnych powiatów grodzkich.  
 
Tabela 15. Wskaźnik samofinansowania powiatów w Województwie Łódzkim w latach 2007-

2020 
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wskaźnik 
samofinansowania 
(nadwyżka operacyjna + 
dochody majątkowe / 
wydatki majątkowe) 

0,88 0,87 0,72 0,59 0,35 0,63 0,74 0,68 1,43 1,34 1,80 2,21 2,00 1,87 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletnich Prognoz Finansowych poszczególnych miast na 
prawach powiatu regionu łódzkiego z 2012 roku 

 
Z drugiej strony, analiza relacji wydatków majątkowych do wydatków bieżących 

(W6)11 (włączając prognozy) wskazuje, że dynamika inwestowania miast na prawach 
powiatów w latach 2014-2020, w porównaniu do poprzedniego okresu programowania, 
ulegnie zdecydowanemu ograniczeniu. Wartość tego wskaźnika od 2017 roku 
prawdopodobnie kształtować się będzie poniżej 10%, a w całym okresie od 2013 roku do 
2020, będzie charakteryzować się tendencją spadkową (z wyjątkiem w roku 2016). Wskaźnik 
ten pokazuje zatem malejące zdolności proinwestycyjne miast na prawach powiatów w 
regionie łódzkim w nowym okresie programowania UE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków bieżących (W5) – jego wysoka wartość pokazuje zdolności 

proinwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego. Określony wzorem: %1006 ×=
b

m

W

W
W ; Wm – wydatki 

majątkowe, Wb – wydatki bieżące. 
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Wykres 11. Wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków bieżących w miastach na 
prawach powiatu w Województwie Łódzkim na tle wszystkich miast na prawach powiatu w 

Polsce w latach 2007-2020 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletnich Prognoz Finansowych poszczególnych miast na 
prawach powiatu regionu łódzkiego z 2012 roku. 

 
Podsumowując ocenę wyników budżetowych miast na prawach województwa 

łódzkiego należy wskazać, iż mimo korzystnej sytuacji w zakresie struktury dochodów, 
ocena ich bieżących zdolności inwestycyjnych jest niekorzystna. Prognozy budżetowe 
wskazują na spełnienie od 2014 roku warunków nowego kryterium ograniczającego poziom 
zadłużenia (z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp), jednak posiłkując się obecnie 
obowiązującymi kryteriami zadłużenia (60% z art. 170 sufp i 15% z art. 169 sufp), ocena ta 
jest zdecydowanie niekorzystna. Szacunki tych wartości po 2014 roku dla budżetów 
poszczególnych miast wskazują, że dopiero w 2017 roku budżet Łodzi oraz budżet Piotrkowa 
Trybunalskiego odnotują wartości na względnie bezpiecznym poziomie, natomiast budżet 
Skierniewic do końca okresu programowania 2020 charakteryzować się będzie wskaźnikiem 
zadłużenia do dochodów ogółem ok. 70%. Co prawda wskaźnik dotyczący wysokości rat spłat 
zobowiązań jest w każdym przypadku poniżej 10%, to trzeba jednak pamiętać, że jego 
wartość nie powinna ulec zbyt dużej korekcie, ponieważ wpłynie to niekorzystnie na 
zachowanie nowego kryterium dotyczącego przede wszystkim relacji między wydatkami i 
dochodami bieżącymi (art. 243 ufp). 

Według stanu na rok 2012, zadłużenie wszystkich jednostek samorządów 
terytorialnych w Województwie Łódzkim kształtuje się na poziomie 3.764.008.740 zł. 
Największy udział w tym zadłużeniu stanowi dług Łodzi – w 2012 roku to ok. 42% 
całkowitego zadłużenia (na przełomie ostatnich pięciu lat udział ten zmniejszył się o ok. 7 
punktów procentowych). Zadłużenie wszystkich miast na prawach powiatu w regionie 
kształtuje się na poziomie 46,5% struktury całkowitego zadłużenia jednostek samorządów 
terytorialnych Województwa Łódzkiego. W 2012 powiaty grodzkie w regionie zaciągają 
zobowiązania wyłącznie w formie kredytów i pożyczek.  
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Wykres 12. Prognozowana kwota długu ogółem dla miast na prawach powiatów w 
Województwie Łódzkim w okresie 2012-2020 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletnich Prognoz Finansowych poszczególnych miast na 
prawach powiatu regionu łódzkiego z 2012 roku. 

 
Ogólny poziom długu publicznego miast na prawach powiatów będzie wzrastał do roku 

2014, kiedy osiągnie maksymalną wartość. Po tym czasie prognozowany jest trend 
malejących zobowiązań, o dynamice średnio 15% rocznie. Stąd też można potwierdzić 
wskazany wcześniej wniosek, iż od ok. roku 2017 wzrosną realne możliwości inwestycyjne 
powiatów grodzkich w kontekście możliwości angażowania znaczących środków obcych w 
postaci nowych zobowiązań. Do tego czasu możliwości te pozostaną znacząco ograniczone, 
choć pamiętać należy o istniejącym potencjale w zakresie generowania dochodów własnych, 
i zwiększanie tym samym zdolności kredytowych, w postaci majątku samorządów (spółek 
celowych, mienia komunalnego, nieruchomości, itp.).  
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3. Analiza dochodów i wydatków samorządów powiatowych w 
Województwie Łódzkim 
 
Dochody powiatów stanowią ponad 12% łącznej sumy dochodów jednostek 

samorządów terytorialnych w regionie łódzkim. Dynamika dochodów samorządów 
powiatowych w analizowanym okresie od 2007 roku do 2012 jest zróżnicowana. Do 2010 
roku obserwowany był wzrost ogólnej wartości dochodów budżetowych powiatów o ponad 
280 mln (ok. 45%), przy jednocześnie korzystnej strukturze tych dochodów, wynikającej ze 
zwiększania się dochodów o charakterze majątkowym (ok. 53 punkty procentowe). W 2012 
roku planowany jest jednak regres zarówno jeśli chodzi o wysokość dochodów (o ok. 11 
punktów procentowych), jak i udział wydatków majątkowych (z 9 na 6,2 pp.).  
 

Wykres 13. Dynamika dochodów samorządów powiatowych Województwa Łódzkiego w 
latach 2007-2012 
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Źródło: opracowanie własne.  

 

Porównując majętność powiatów w Województwie Łódzkim w stosunku do innych 
tego typu jednostek w Polsce, należy stwierdzić istnienie dużego poziomu podobieństwa do 
średniej w kraju. W odniesieniu do wskaźnika dochodów w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, jak i wydatków na jednego mieszkańca powiatu można nawet wskazać, iż 
sytuacja dochodowa w latach 2007-2011 była nieco korzystniejsza niż średnio w Polsce. 
Potencjalnie zwiększa to możliwości inwestycyjne powiatów w regionie, zwłaszcza w zakresie 
zdolności do absorpcji środków Unii Europejskiej w nadchodzącym okresie programowania 
2014-2020. 
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Wykres 14. Dochody i wydatki powiatów Województwa Łódzkiego w przeliczeniu na  
1 mieszkańca, na tle ogółu powiatów w Polsce w latach 2007-2011 
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Źródło: opracowanie własne. 

 
Niekorzystna struktura budżetów powiatów jest systemowa i wynika przede wszystkim 

z ich niskiego poziomu samorządności finansowej, zarówno po stronie dochodów, jak i 
wydatków. W analizowanym okresie dochody własne powiatów utrzymują się na względnie 
stałym, niskim poziomie od minimalnie 29,3% (w 2009 r.) do maksymalnie 33% (w 2008 r.) 
udziału w strukturze dochodów ogółem. Dominującą część dochodów powiatów stanowi 
subwencja ogólna (ok. 45%), która formalnie nie jest dochodem ukierunkowanym 
(pozbawiającym jednostkę samorządności wydatkowej). Jednak w praktyce zdominowana 
jest udziałem części oświatowej, która prawie w 100% wydatkowana jest na oświatę. 

Struktura ta z pewnością nie ulegnie drastycznej zmianie bez zmian w polskim systemie 
podatkowym. Wskazać jednak należy, iż nawet w obecnych uwarunkowaniach powiaty 
ziemskie dotychczas były dość pasywne w zakresie pozyskiwania dochodów ze źródeł 
zewnętrznych nie wykorzystując swoich budżetowych możliwości inwestowania. W 
większości jednostki te charakteryzują się bardzo bezpieczną oceną z perspektywy 
wskaźników zaciągania zobowiązań (art. 169 starej ufp, z art. 170 starej ufp). 
 

Wykres 15. Struktura dochodów samorządów powiatowych Województwa Łódzkiego w 
latach 2007-2012 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Strukturę dochodów powiatów determinuje także wartość wskaźnika udziału nadwyżki 
operacyjnej w dochodach ogółem powiatów (W3). W żadnym z analizowanych lat nie 
wystąpiła ujemna wartość wskaźnika wyniku bieżącego, co pozwala stwierdzić, iż dochody 
bieżące powiatów pozwalają na pokrycie wydatków bieżących. Można również realnie 
rozważać możliwość zaciągania zobowiązań na rynku finansowym, nadwyżka operacyjna jest 
bowiem pozytywną przesłanką oceny zdolności kredytowej jednostki.  

Z drugiej jednak strony wskaźnik relacji wyniku bieżącego samorządów powiatowych 
(w tym przypadku nadwyżki operacyjnej) do dochodów ogółem przyjmuje stosunkowo niskie 
wartości od 2,2 (w 2009 i 2012 r.) do 6,1 (w 2008 r.). Równocześnie analiza budżetów 
poszczególnych powiatów wskazuje, iż w 2012 roku jedynie 3 spośród 21 powiatów w 
regionie łódzkim odnotowały deficyt operacyjny. Wyniki te sugerują potencjalnie niewielkie 
zdolności i możliwości powiatów do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o 
charakterze inwestycyjnym.  

Trzeba jednak zauważyć, że do 2010 roku utrzymywała się korzystna tendencja 
związana ze spadkiem udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem, co powodowało że 
dzięki nadwyżce operacyjnej możliwy był wyższy poziom ukierunkowania środków na 
zadania inwestycyjne. Tendencja ta została zahamowana w 2011 roku i mimo malejącej 
obecnie dynamiki wzrostu wydatków bieżących, można zaobserwować rosnący ich udział w 
wydatkach budżetowych. Pożądane jest zatem odwrócenie negatywnego trendu w kierunku 
wzrostu aktywności inwestycyjnej. Wymaga to jednak determinacji w zakresie 
zaangażowania organizacyjnego oraz wypracowania czytelnej i realnej strategii rozwoju w 
okresie 2014-2020. 
 

Tabela 16. Charakterystyka wydatków bieżących samorządów powiatowych w 
Województwie Łódzkim w latach 2007-2012 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem 4,9 6,1 2,2 3,0 4,3 2,2 

Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem (w %) 87,0 84,3 81,3 75,5 85,3 88,3 

Dynamika wzrostu wydatków bieżących powiatów 2007=100 100,0 111,7 127,0 132,4 149,0 140,9 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Diagnozę tą potwierdza także wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach 

ogółem (W4) budżetów powiatów w regionie łódzkim. Dodatkowo można zaobserwować, iż 
niekorzystna tendencja zapoczątkowana w 2010 roku wystąpiła w Łódzkiem ze znacznie 
większą dynamiką niż średnio w powiatach w Polsce.  
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Wykres 16. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem dla samorządów 
powiatowych w Województwie Łódzkim w latach 2007-2012 [w %] 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Dla analizy sytuacji budżetowej istotny jest także wskaźnik samofinansowania (W1), 
który obrazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje 
środkami własnymi. W latach 2007-2011 w powiatach Województwa Łódzkiego wartości 
wskaźnika samofinansowania kształtowały się powyżej wartości tożsamego wskaźnika dla 
gmin oraz dla miast na prawach powiatów. Oznaczało to znacznie korzystniejszą sytuację 
inwestycyjną z tej perspektywy oceny, która jednak nie znalazła on odzwierciedlenia w 
realnych działaniach jednostek powiatowych. Od roku 2009 wartość wskaźnika 
samofinansowania jest niższa od 1, co przy niekorzystnych uwarunkowaniach może 
skutecznie obniżać płynność finansową. Jeśli w kolejnych latach wskaźnik ten będzie 
kształtować się ok. wartości 1 lub powyżej (co wydaje się bardzo realne), powiaty z 
perspektywy relacji dochodów własnych powinny wykorzystać szanse inwestycyjne, 
uzupełniając wkłady własne środkami zewnętrznymi.  
 
Tabela 17. Wskaźnik samofinansowania powiatów w Województwie Łódzkim w latach 2007-

2012 
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Wskaźnik samofinansowania powiatów 
(nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe / 
wydatki majątkowe) 

1,05 1,17 0,80 0,82 0,89 0,69 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Wniosek ten potwierdza także analiza relacji wydatków majątkowych do wydatków 

bieżących (W5), pokazująca intensywność inwestowania jednostek. Wydatki majątkowe 
świadczą o proinwestycyjności budżetów, im wyższy udział tych wydatków tym wyższy 
poziom proinwestycyjności. W okresie 2007-2012 wartość tego wskaźnika kształtowała się 
najczęściej w granicach 15-20% (jedynie w 2009 i 2010 roku relacja ta osiągnęła 
zadowalająco wysoki poziom, odpowiednio 23 i 32%). W kontekście tej oceny w okresach 
2007-2009 i 2011-2012 powiaty realizowały politykę inwestycyjną o zachowawczym 
charakterze. 
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Wykres 17. Wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków bieżących w powiatach w 
Województwie Łódzkim (w %) 
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Źródło: opracowanie własne. 

 
Podsumowując, ocena wyników budżetowych powiatów województwa łódzkiego i 

ich ogólna kondycja finansowa, w większości przypadków jest zadowalająca. Co prawda 
niemal wszystkie jednostki wykazują ujemny wynik budżetu (z wyjątkiem sześciu powiatów), 
jednak z drugiej strony prawie wszystkie jednostki (z wyjątkiem trzech powiatów) 
odnotowały nadwyżkę budżetową w wyniku operacyjnym. Zatem ujemna wartość wyniku 
kształtowana jest przede wszystkim przez wydatki majątkowe. Z kolei ogólny poziom 
zadłużenia, zarówno jeśli chodzi o wartość wskaźnika relacji zadłużenia do dochodów 
ogółem (max. 60%) jak i wskaźnika spłat zobowiązań (max. 15%), pozostaje na bardzo 
bezpiecznym poziomie - średnio odpowiednio 23,6% i 6,6% (jedynym wyjątkiem jest tu 
powiat poddębicki).  
 

Tabela 18. Wyniki budżetowe powiatów Województwa Łódzkiego w 2012 roku 
Powiaty Wynik 

budżetu 
Wynik 

operacyjny 
Wynik 

majątkowy 
zadłużenie ogółem 

(zadłużenie/dochody 
ogółem - max 60% z 

art. 170 sufp) 

Planowana łączna kwota spłaty 
zobowiązań/dochody ogółem  

(max 15% z art. 169 sufp) 

bełchatowski -12 691 565  3 064 888  -15 756 453  13,7 5,35 

brzeziński -1 076 358  1 000 491  -2 076 849  36,7 12,06 

kutnowski 895 720  1 320 906  -425 186  21,6 5,25 

łaski -3 030  799 244  -802 274  10,3 8,87 

łęczycki -1 331 906  374 437  -1 706 343  22,3 5,56 

łowicki -2 464 891  1 774 107  -4 238 998  16,6 9,87 

łódzki wschodni -1 283 890  1 698 255  -2 982 145  14,6 4,70 

opoczyński -10 361 447  1 512 034  -11 873 481  6,9 2,82 

pabianicki -5 309 007  1 835 939  -7 144 947  11,8 5,54 

pajęczański -1 974 972  445 992  -2 420 964  22,2 5,27 

piotrkowski -2 006 621  -783 533  -1 223 088  18,4 6,37 

poddębicki 522 368  2 105 211  -1 582 843  69,3 10,39 

radomszczański 171 571  464 009  -292 438  21,9 6,87 

rawski -4 709 012  -1 519 128  -3 189 884  39,9 7,57 

sieradzki -4 909 285  3 643 732  -8 553 017  7,5 3,52 
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skierniewicki 330 383  1 074 455  -744 072  27,5 6,48 

tomaszowski -7 192 193  -20 767  -7 171 426  44,8 7,20 

wieluński -1 693 706  2 240 054  -3 933 760  15,1 5,61 

wieruszowski -566 634  820 113  -1 386 747  31,7 5,78 

zduńskowolski 603 216  3 204 918  -2 601 702  24,0 8,18 

zgierski 4 038 518  5 263 453  -1 224 935  19,7 4,87 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Zadłużenie powiatów ogółem w strukturze całkowitego zadłużenia jednostek 

samorządów terytorialnych województwa łódzkiego kształtuje się na poziomie 7,9% i 
wynosi w 2012 roku 296.757.825,52 zł. Jest to udział mniejszy od średniej krajowej dla 
powiatów o 1,5 punktu procentowego. Zadłużenie wszystkich jednostek samorządów 
terytorialnych w województwie łódzkim w 2008 r. wynosiło 1.864.629.100 zł. Obecnie w 
2012 r. jest ono prawie o 50% większe i wynosi 3.764.008.740 zł. Choć dynamika tego 
wzrostu jest duża, to struktura zadłużenia w zależności od typów jednostek samorządu, od 
2001 roku prawie nie uległa zmianie. Powiaty w regionie łódzkim zaciągają zobowiązania 
prawie wyłącznie w formie kredytów i pożyczek, w 2012 roku jedynie powiat wieruszowski 
wykorzystywał do tego celu papiery wartościowe. 

 
Rysunek 1. Zadłużenie względem dochodów ogółem samorządów powiatowych w 

Województwie Łódzkim w 2012 roku. 

 
W przypadku powiatu poddębickiego zadłużenie wynosi więcej niż 60%, w 2012 roku planowo osiągnie poziom 69,3% 

Źródło: opracowanie własne 

 
Samorządy powiatowe z województwa łódzkiego w większości utrzymują bezpieczną 

relację zadłużenia do zrealizowanych dochodów. Dodatkowo w kolejnych latach (od 2014 
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roku) można spodziewać się podwyższenia poziomu tego bezpieczeństwa z powodu zmiany 
systemu ograniczania możliwości zaciągania zobowiązań, z systemu arbitralnego w postaci 
wartości granicznej wskaźników, do indywidualnej oceny realnych możliwości budżetowych. 
Można przewidywać, iż zmiany te początkowo ograniczą zdolności samorządów do 
zaciągania zobowiązań (oceniane są często jako bardziej restrykcyjne), jednak restrykcyjność 
w tym względzie oznacza większą odpowiedzialność w kształtowaniu relacji budżetowych 
między elementami wyniku operacyjnego i majątkowego. Zatem wpłynie to korzystnie na 
jakość zarządzania środkami publicznymi w jednostce, a w konsekwencji także na jej ocenę 
zdolności kredytowej. 

Próbując ocenić przyszłe możliwości inwestycyjne samorządów powiatowych, 
zwłaszcza w perspektywie nowego okresu programowania i nowych możliwości dotyczących 
współfinansowania polityki rozwoju z środków zewnętrznych, w tym budżetu Unii 
Europejskiej należy szacować przyszły poziom dochodów budżetowych. Dość trudno jest 
jednak wiarygodnie określić elementy prognozy finansowej dla tak długiego okresu, z uwagi 
na fakt istotnego zróżnicowania sytuacji finansowej powiatów w poszczególnych latach. 
Przyjmując jednak pewne założenia upraszczające, w tym wykorzystując niektóre istniejące 
prognozy finansowe powiatów, w założonej perspektywie czasowej można przyjąć dwa 
warianty szacunku: zachowawczy i optymistyczny.  

Przyjmując wariant zachowawczy zakłada się, że w 2020 roku dochody samorządów 
powiatowych będą kształtowały się na podobnej wysokości, jak dochody planowane w roku 
2012 roku, czyli łącznie budżety powiatów w regionie łódzkim będą dysponować kwotą ok. 
1,4 mld zł. W tym przypadku zakłada się realny wzrost poziomu dochodów własnych, przy 
jednoczesnym realnym zmniejszeniu wartości dochodów obcych, w postaci subwencji i 
dotacji (głównie za sprawą kondycji finansów publicznych na poziomie rządu). Sytuacja ta 
oznacza zachowanie dotychczasowego poziomu zdolności inwestycyjnych, przy założeniu 
realizacji przez samorządy powiatowe aktywnej i odważnej polityki inwestycyjnej (obecna 
ocena tej polityki ma raczej charakter zachowawczy). 

Przyjmując wariant optymistyczny, opierając się na aktualnych prognozach wielkości 
wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów12, można spodziewać się, że 
kwota dochodów ogółem dla powiatów w 2020 roku kształtować się będzie na poziomie ok. 
1,56 mld zł. Oznacza to zwiększenie zdolności inwestycyjnych względem wariantu 
pierwszego prognozy. Szacuje się, że powiaty w okresie 2012-2020 będą kierować na 
wydatki majątkowe od 1200255123 (wariant zachowawczy) do 1810218346 zł (wariant 
optymistyczny). Kwoty te stanowią odpowiednio 7% i 8,1% kwoty wydatków majątkowych 
liczonych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w 
okresie 2012-2020. 
 
Tabela 19. Prognoza dochodów powiatów Województwa Łódzkiego w okresie 2013-2020 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Szacowane dochody  
powiatów w zł 

1322233429 1352644798 1386460918 1421122441 1456650502 1491610114 1527408756 1564066567 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

                                                           
12

 Do szacunku przyjęto wybrane założenia wskazanie przez Ministerstwo Finansów w dokumencie: Wytyczne 

do założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego. Aktualizacja - wrzesień 2012. 
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4. Analiza dochodów i wydatków samorządów gminnych (z wyłączeniem 
miast na prawach powiatów) w Województwie Łódzkim 
 
Dynamika dochodów samorządów gminnych w regionie łódzkim w okresie od 2007 

roku do 2012 charakteryzuje się trendem wzrostowym. Dochody te stanowią ponad 45% 
łącznej sumy dochodów wszystkich jednostek samorządów terytorialnych w Województwie. 
W analizowanym okresie obserwowany jest zarówno wzrost dochodów majątkowych, jak i 
bieżących. W porównaniu do roku 2007 obserwowany jest przede wszystkim dynamiczny 
wzrost dochodów majątkowych, co należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia 
potencjalnych możliwości zaangażowania własnych środków finansowych w realizację 
polityki rozwoju w przyszłości. 
 
Wykres 18. Dynamika dochodów samorządów gminnych Województwa Łódzkiego w latach 

2007-2012 
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100,00 134,18 147,61 253,86 240,83 276,90 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Jednak pomimo prawie 35% wzrostu poziomu dochodów ogółem w całym badanym 

okresie, majętność gmin regionu łódzkiego, mierzona za pomocą wskaźnika dochodów w 
przeliczeniu na mieszkańca kształtowała się poniżej średniej krajowej, choć dystans ten 
zmniejsza się z roku na rok. Zarówno jeśli chodzi o wskaźnik dochodów jak i wydatków na 
jednego mieszkańca gminy, relacje te w latach 2007 - 2011 były nieco niższe niż wartości 
średnie dla Polski. Zatem z tej perspektywy sytuacja gmin regionu łódzkiego jest nieco mniej 
korzystna niż przeciętnie w Polsce. 
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Wykres 19. Dochody i wydatki gmin w Województwie Łódzkim w przeliczeniu na 1 
mieszkańca, na tle ogółu gmin w Polsce w latach 2007-2011 
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Źródło: opracowanie własne. 

 
Z perspektywy możliwości generowania procesów rozwojowych, gminy są 

najważniejszymi jednostkami samorządu terytorialnego, a ich zdolność inwestycyjna jest 
jednym z kluczowych czynników stymulowania procesów rozwoju. Gminy dysponują 
stosunkowo wysokim poziomem samorządności finansowej (zarówno o charakterze 
dochodowym jak i wydatkowym) – obok miast na prawach powiatu, najwyższym spośród 
pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. W regionie łódzkim sytuacja ta jest dość 
stabilna. Na przestrzeni analizowanych lat, w strukturze dochodów budżetowych 
obserwowany jest powolny wzrost dochodów własnych i stabilny udział dochodów obcych 
(choć w 2012 roku można zauważyć zmianę w zakresie udziału subwencji na korzyść dotacji –  
jeśli zjawisko to miałoby się pogłębiać wówczas samorządność wydatkowa gmin ulegałaby 
ograniczeniu).  
 

Wykres 20. Struktura dochodów samorządów gminnych Województwa Łódzkiego w latach 
2007-2012 [w %] 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Samorządy gminne w Województwie Łódzkim, podobnie jak powiaty generują 
nadwyżkę operacyjną, przy czym jej wysokość jest znacznie wyższa od tej notowanej w 
powiatach. Należy zaznaczyć, iż w żadnym z analizowanych lat nie wystąpiła ujemna wartość 
wskaźnika wyniku bieżącego (liczonego średnio dla gmin w regionie). Pozwala to stwierdzić, 
iż dochody bieżące gmin w okresie 2007-2012 pozwalały na pokrycie ich wydatków 
bieżących, a zatem można było realnie rozważać możliwość zaciągania zobowiązań na 
rynku finansowym. Dodatkowo, według planu w 2012 roku, jedynie 19 gmin zanotowało 
deficyt operacyjny, i to o stosunkowo niewielkiej wielkości – średnio 615.862 zł. Wskaźnik 
relacji wyniku bieżącego (w tym przypadku nadwyżki operacyjnej) do dochodów ogółem 
przyjmuje stosunkowo korzystne wartości od 15,0% (w 2008 r.) do 6,8 (w 2012 r.). 

Niekorzystnym faktem jest natomiast zjawisko zmniejszania się tego wskaźnika w 
okresie 2007-2012, co częściowo choć w niewielkim zakresie, było spowodowane wzrostem 
udziału wydatków bieżących w dochodach ogółem oraz rosnącym poziomem zobowiązań i 
zwiększającymi się środkami kierowanymi na spłatę długu. Wyniki te nie wskazują jednak na 
zaistnienie niepokojącego poziomu ograniczenia potencjalnych zdolności i możliwości gmin 
do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.  
 

Tabela 20. Charakterystyka wydatków bieżących samorządów gminnych w Województwie 
Łódzkim w latach 2007-2012 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem 14,7 15,0 11,3 8,6 7,9 6,8 

Udział wydatków bieżących w dochodach ogółem (w %) 79,1 77,6 80,8 79,4 81,1 81,1 

Dynamika wzrostu wydatków bieżących powiatów 
2007=100 

100,0 110,8 118,6 131,5 138,6 145,2 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Diagnozę tą potwierdza także wskaźnik udziału wydatków majątkowych w 

wydatkach ogółem budżetów gmin w regionie łódzkim. Należy zauważyć, iż z wyjątkiem 
roku 2007, udział ten był większy niż średnio w Polsce. Dotyczy to nawet w roku 2011, kiedy 
nastąpiła ogólna tendencja spadkowa tego wskaźnika w Polsce.  
 

Wykres 21. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem dla gmin w Polsce i w  
Województwie Łódzkim w latach 2007-2012 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Dokonując analizy sytuacji budżetowej za pomocą wskaźnika samofinansowania (W1) 

należy stwierdzić, że w gminach Województwa Łódzkiego średnia wartość w poszczególnych 
latach kształtowała się od roku 2008 poniżej 1. Dokonując identyfikacji tego wskaźnika dla 
każdej z gmin województwa w 2012 roku należy zauważyć, iż sytuacja ta była w większości 
przypadków zbliżona do średniej w regionie. Jedynie dwie jednostki charakteryzowały się 
wartościami ekstremalnymi powyżej 40 punktów, co może wskazywać na niski poziom 
realizowanych przez nie inwestycji w stosunku do możliwości budżetowych. W około 20% 
gmin wartość wskaźnika samofinansowania kształtowała powyżej wartości 1, co oznacza, 
że 1/5 gmin ma szanse współfinansować inwestycje środkami własnymi oraz minimalizuje 
ryzyko utraty płynności finansowej w związku z potencjalnymi kosztami obsługi 
zadłużenia. 

 
Tabela 21. Wskaźnik samofinansowania gmin w województwie łódzkim w latach 2007-2012 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Wskaźnik samofinansowania gmin (nadwyżka 
operacyjna + dochody majątkowe / wydatki 
majątkowe) 

1,06 0,94 0,69 0,74 0,85 0,73 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Stosunkowo korzystną sytuację w zakresie możliwości współfinansowania inwestycji 

ze środków budżetowych gmin potwierdza także relacja wydatków majątkowych do 
wydatków bieżących (wskaźnik W5). Relacja tego wskaźnika w okresie 2007-2012 
kształtowała się powyżej 25%, osiągając w roku 2010 poziom nawet 35%. Do 2010 roku 
wartość wskaźnika dla gmin Województwa Łódzkiego była korzystniejsza niż średnia wartość 
dla Polski, jednak w 2011 roku sytuacja ta zmieniła się. Można zatem wnioskować, że średnio 
gminy w regionie łódzkim do 2010 roku posiadały cechy pozwalające w większym stopniu 
prowadzić działalność inwestycyjną niż inne gminy w Polsce. 
 

Wykres 22. Wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków bieżących w gminach 
województwa Łódzkiego na tle wszystkich gmin w Polsce w latach 2007-2012 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne. 
 

Podsumowując ocenę wyników budżetowych gmin województwa łódzkiego należy 
wskazać, iż ich ogólna kondycja finansowa w 2012 roku jest w większości przypadków na 
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zadowalającym poziomie. W prawdzie ok. 80% jednostek wykazuje ujemny wynik 
budżetowy, jednak z drugiej strony ok. 90% jednostek odnotowuje nadwyżkę budżetową w 
wyniku operacyjnym. Zatem ujemna wartość wyniku kształtowana jest przede wszystkim 
przez wydatki majątkowe, co świadczy o prorozwojowej polityce lokalnej. Z kolei ogólny 
poziom zadłużenia, zarówno jeśli chodzi o wartość wskaźnika relacji zadłużenia do 
dochodów ogółem (max. 60%) jak i wskaźnika spłat zobowiązań (max. 15%), pozostaje na 
bardzo bezpiecznym poziomie – średnio odpowiednio 24% i 6,7%.  
 

Rysunek 2. Zadłużenie względem dochodów ogółem samorządów gminnych w 
województwie łódzkim w 2012 roku. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Gminy mają zatem w kolejnych latach potencjalne możliwości w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych na inwestycje z opcją wkładu własnego, wygenerowanego poprzez 
zwiększenie zobowiązań. Największym wyzwaniem w tym zakresie wydaje się być aktywna 
postawa i wykazanie gotowości do podjęcia ryzyka inwestycyjnego w zakresie 
prowadzenia polityki rozwoju. Posługując się przykładem Uniejowa pamiętać należy, że to 
nie wielkość jednostki i jej budżetu determinuje zakres polityki inwestycyjnej, a elementy 
związane m.in. z określeniem strategii rozwoju oraz skuteczność w realizacji celów. 

Poddając ocenie zdolności finansowania rozwoju gmin w przyszłości, należy poddać 
także analizie zadłużenie przez nie generowane, które w strukturze całkowitego zadłużenia 
jednostek samorządów terytorialnych Województwa Łódzkiego w 2012 roku kształtuje się na 
poziomie 36%. Gminy w regionie łódzkim zaciągają zobowiązania prawie wyłącznie w formie 
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kredytów i pożyczek (w 2012 roku trzy gminy wykorzystywały do tego celu papiery 
wartościowe). 

Samorządy gminne z województwa łódzkiego utrzymują bezpieczną relację zadłużenia 
do zrealizowanych dochodów. Wnioskując podobnie jak w zakresie samorządów 
powiatowych, gminy także posiadają potencjalne możliwości inwestycyjne, tym bardziej, że 
ich struktura dochodów stanowi większą gwarancję stabilności. 

Dochody gmin kształtują się obecnie na poziomie 5.090.959.260,86 zł, co stanowi 46% 
dochodów samorządów Województwa Łódzkiego. Należy spodziewać się, że w kolejnych 
latach wartość dochodów będzie się nieznacznie zwiększać, osiągając w 2020 roku poziom 
ok. 5.434.393.733 zł. Jest to kwota nominalnego wzrostu wartości dochodów o 17,7% w 
porównaniu do roku bieżącego.13 Szacuje się, że samorządy gminne w regionie łódzkim w 
okresie 2012-2020 będą kierować na wydatki majątkowe od 8068706822 zł (wariant 
zachowawczy) do 10076749617 zł (wariant optymistyczny). Kwoty te stanowią odpowiednio 
44,9% i 47,1% kwoty wydatków majątkowych liczonych dla wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego województwa łódzkiego w okresie 2012-2020. 

 
Tabela 22. Prognoza dochodów gmin województwa łódzkiego w okresie 2013-2020 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 

Szacowane dochody gmin 4594137624 4699802789 4817297859 4937730306 

 2017 2018 2019 2020 

Szacowane dochody gmin 5061173563 5182641729 5307025130 5434393733 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Do szacunku przyjęto wybrane założenia wskazanie przez Ministerstwo Finansów w dokumencie: Wytyczne 

do założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego. Aktualizacja - wrzesień 2012. 
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5. Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 
 

5.1. Szacowany dla Polski zakres wsparcia z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020  

 

Fundusze Unii Europejskiej stanowią główne źródło finansowania mechanizmów 
rozwoju regionalnego w Polsce. W latach 2007 – 2013 na realizację celów rozwojowych 
(określonych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia - NSRO) zaplanowano 
kwotę 85,6 mld euro. W ramach tej kwoty wsparcie z funduszy unijnych14 kształtuje się na 
poziomie 67,3 mld euro (około 75%), zaś dodatkowe 11,9 mld euro zostanie przekazane z 
krajowych środków publicznych (około 14%) oraz około 6,4 mld euro ze strony podmiotów 
prywatnych (około 7,5%). Ponadto w ramach Wspólnotowej Polityki Rolnej (finansowanej z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego) 
na rozwój obszarów wielskich (tzw. II filar WPR) Polska otrzyma wsparcie na poziomie 13,9 
mld euro.15 

Zakłada się, że województwo łódzkie otrzyma z tej puli 2.263,32 mln euro, gdzie 
1.794,72 mln euro to fundusze unijne, a 468,6 mln euro to planowany wkład krajowy (co 
stanowi 20,7% całkowitej alokacji). W ramach tej sumy 476,85 mln euro to środki pozyskane 
w ramach PROW (z czego 359,87 mln euro to fundusze Unii Europejskiej a pozostałe do 
planowany wkład krajowy).  

Trwające na poziomie Unii Europejskiej negocjacje dotyczące wielkości 
poszczególnych funduszy strukturalnych w latach 2014-2020 oraz ich podziału na 
poszczególne priorytety nie pozwalają dziś na jednoznaczną identyfikację rozmiarów 
wsparcia finansowego dla Polski. Istniejący stan negocjacji pokazuje dwa prawdopodobne 
scenariusze alokacji środków unijnych dla Polski: 16 

1. Scenariusz optymistyczny zakładający utrzymanie alokacji funduszy unijnych dla Polski na 
podobnym poziomie względem okresu 2007-2013. Oznaczałoby to wsparcie zewnętrzne 
adresowane do Polski na poziomie 75 mld euro17; 

2. Scenariusz zachowawczy zakładający redukcję środków funduszy unijnych w porównaniu 
do okresu 2007-2013 (za czym opowiadają się m.in. Niemcy i Wielka Brytania). 
Oznaczałoby to dla Polski zmniejszenie alokacji funduszy do poziomu 63-69 mld euro.  

Planowana na lata 2014-2020 całkowita alokacja środków w ramach polityki 
spójności prawdopodobnie powiększona zostanie o pulę środków finansowych 
przekazywanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na rozwój obszarów wiejskich. 
Kwota tego wsparcia (mocno uzależniona od stanowiska Francji i Niemiec) w zależności od 
scenariusza negocjacji, może kształtować się następująco: 18 

                                                           
14 Pod pojęciem „funduszy unijnych” należy rozumieć: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski 

Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Spójności.  
15

 Dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat systemu realizacji NSRO,. 
16

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Policy Paper No. 39, October 2012 oraz Na ile Polska może liczyć w 

budżecie UE na lata 2014-2020, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/ 
17

 Budżet zaproponowany przez KE w czerwcu 2011, który formalnie jest wciąż punktem wyjścia do trwających 
negocjacji. 
18

 Materiały robocze Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Konferencja prasowa Ministra  
S. Kalemby, Warszawa 25.X.2012;  
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1. Scenariusz optymistyczny zakłada 34,5 mld euro, z czego: I filar (płatności bezpośrednie) 
powinien stanowić 21,5 mld euro, zaś II filar (środki na rozwój i modernizację wsi i 
rolnictwa) powinien oscylować wokół kwoty 13,5 mld euro. 

2. Scenariusz zachowawczy (ostrożnościowy) zakłada łącznie 24 mld euro, z czego około 12 
mld euro powinno być przekazanych na rozwój i modernizację rolnictwa i obszarów 
wiejskich.  

 

Tabela 23. Dwa scenariusze absorpcji środków finansowych z Unii Europejskiej dla Polski 

2007-2013 2014-2020 Środki UE na 
politykę rozwoju 

w Polsce 
 Scenariusz optymistyczny Scenariusz zachowawczy 

NSRO UE 67,3 mld euro 75 mld euro 63 mld euro 

WPR (IIfilar) 13,9 mld euro 13,5 mld euro 12 mld euro 

RAZEM 81,2 mld euro 88,5 mld euro 75 mld euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: NSRO, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; PISM Policy Paper No. 39, October 
2012; Na ile Polska może liczyć w budżecie UE na lata 2014-2020, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosc 

 

W kontekście słabej kondycji gospodarki światowej i utrzymującego się globalnego 
kryzysu, wzmacnianego problemami finansów publicznych i kryzysem politycznym UE, 
scenariusz optymistyczny wydaje się być mało realny. Jest on lansowany raczej jako 
pożądany i optymalny poziom alokacji dla Polski, niż rzeczywisty i wykonalny plan podziału 
funduszów unijnych w ramach polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Tym samym, 
bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje się być scenariusz zachowawczy, 
odzwierciedlający faktyczne szanse i stan trwających negocjacji. 

W nowym okresie programowania zaproponowane zostały nieznacznie zmienione 
zasady podziału funduszy:19 

− zwiększono znaczenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - 16,48% zakładanej 
alokacji na lata 2014-2020;20  

− utrzymano poziom wsparcia w ramach Funduszu Spójności (FS) sięgający 1/3 całości 
alokacji; 

− zmniejszono (o około 1%) znaczenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) do poziomu około 50,98% całości alokacji na lata 2014- 2020;21  

Proponowane powyżej ogólne zmiany w alokacji środków finansowych w ramach 
poszczególnych funduszy strukturalnych dla Województwa Łódzkiego jako regionu 
pozostającego w latach 2014-2020 nadal w grupie regionów opóźnionych w rozwoju, 
wydają się być obojętne.  

 

                                                           
19

 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Założenia umowy partnerskiej, dokument roboczy 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 14 września 2012. 
20

 W obecnej perspektywie finansowej wielkość środków na EFS sięga 22% funduszy strukturalnych, co stanowi 
14,9% całości alokacji. 
21

 W obecnej perspektywie poziom wsparcia w ramach EFRR sięga 51,8%. 
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5.2. Cele i obszary wsparcia z funduszy UE w latach 2014-2020 
 
Istotną zmianą w polityce spójności, określoną na lata 2014-2020, jest ograniczenie 

elastyczności podejmowania decyzji dotyczących wyboru obszarów wsparcia – wskazano 
bowiem pułapy finansowe dla zdefiniowanych obszarów tematycznych (tzw. ring fencing) i 
wprowadzono wymóg przeznaczania określonych środków finansowych na poszczególne 
obszary tematyczne. Dodatkowe ograniczenie to konieczność koncentracji 60-80% (w 
zależności od regionu) środków EFS na maksymalnie 4 priorytetach inwestycyjnych. 
Zaproponowane w projektach rozporządzeń pułapy finansowe (ring fencings) sięgają 32% 
środków polityki spójności i oznaczają: 

− zwiększenie wsparcia na cele związane z innowacyjnością i B+R (cel 1), 
przedsiębiorczością (cel 3) i gospodarką niskoemisyjną (cel 4) – środki na te cele 
powinny stanowić min. 50% środków EFRR; przy czym min. 6% środków EFRR ma być 
przeznaczone na cele związane z gospodarką niskoemisyjną. Dla porównania, w 
latach 2007-2013 na tego typu działania przeznaczono około 34,8% środków EFRR; 

− zwiększenie wsparcia na działania związane z włączeniem społecznym i 
ograniczaniem ubóstwa (cel 9) – min. 20% środków EFS. Dla porównania w latach 
2007-2013 na tego typu działania przeznaczono około 16,3% środków EFS; 

− przeznaczenie 5% środków EFRR dla miast. Środki finansowe adresowane do miast 
mogą być rozdysponowanie dowolnie między celami tematycznymi.22 

 W latach 2014-2020 finansowanie rozwoju w ramach polityki spójności ze środków 
Unii Europejskiej prawdopodobnie zoperacjonalizowane zostanie w ramach siedmiu 
programów operacyjnych (PO)23 dla których planowana jest następująca alokacja funduszy 
unijnych (udział w całkowitych środkach łącznie 3 funduszy: EFRR, EFS, FS): 24 

1. PO dotyczący innowacyjności, badań naukowych i powiązań ze sferą przedsiębiorstw 
– 10,1 %; 

2. PO dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i 
adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego – 39,9 %; 

3. PO dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności – 3,6 %; 
4. PO dotyczący rozwoju cyfrowego – 3,1%; 
5. PO dotyczący pomocy technicznej – 0,7 %; 
6. PO dotyczący Polski Wschodniej – 2,8 %; 
7. PO regionalne – 39,7, %.25  
 

                                                           
22

 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Założenia umowy partnerskiej, dokument roboczy 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 14 września 2012. 
23

 W dokumentach rządowych, ze względu na trwające negocjacje i brak jednoznacznych rozstrzygnięć, nie 
uwzględnia się programu operacyjnego dotyczącego europejskiej współpracy terytorialnej, na który na być 
przekazane mniej niż 1% EFRR. Ponadto w ramach WPR planowane są dwa dodatkowe programy: PO dotyczący 
rozwoju obszarów wiejskich i PO dotyczący obszarów morskich i rybackich. 
24

 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Założenia umowy partnerskiej. Spotkanie Zespołu 
Międzyresortowego d. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE, MRR, 19 
września 2012 (dokument do użytku wewnętrznego). 
25

 Dla porównania w latach 2007-2013 alokacja pomiędzy poszczególne programy operacyjce kształtowała się 
następująco: PO IiŚ - 41,9%, RPO – 24,9%, PO KL- 14,6%, PO IG – 12,4%, PO RPW – 3,4%, PO PT – 0,8%. 
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Tabela 24. Szacunkowa alokacja funduszy EFRR, EFS, FS pomiędzy programy operacyjne w latach 2014-2020 dla Polski 

 

Nazwa programu Zasięg 
oddziaływania 

Planowana alokacja 
środków finansowych 

na poziomie kraju 

Źródła 
finansowania 

Polska – scenariusz 
optymistyczny  
(w mld euro) 

Polska –  scenariusz 
zachowawczy 
(w mld euro) 

PO dotyczące innowacyjności, badań naukowych i 
powiązań ze sferą przedsiębiorstw 

16 woj. 10,1 % EFRR 7,57 6,36 

PO dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony 
środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian 
klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego 

16 woj. 39,9 % EFRR/FS 29,92 25,14 

PO dotyczące rozwoju kompetencji i umiejętności 16 woj 3,6 % EFS 2,70 2,27 

PO dotyczące rozwoju cyfrowego 16 woj 3,1 % EFRR 2,32 1,95 

PO dotyczący pomocy technicznej 16 woj. 0,7 % EFRR 0,53 0,44 

PO dotyczący Polski Wschodniej 5 woj. 2,8 % EFRR 2,18 1,83 

Łącznie PO krajowe - 60,3% - 45,23 37,99 

PO Regionalne 16 woj. 39,7% EFRR/EFS 29,77 25,01 

Łącznie fundusze strukturalne i fundusz spójności - 100,0% - 75,00  63,00  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Założenia umowy partnerskiej. Załącznik, dokument roboczy Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, 14 września 2012; materiały robocze ze spotkania Zespołu Międzyresortowego ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu 
Spójności UE, MRR 19 września 2012; materiały wewnętrzne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Konferencja prasowa Ministra S. Kalemby, Warszawa 25.X.2012 
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Istotne zmiany nastąpią także w układzie programów krajowych zarządzanych przez 
odpowiednie ministerstwa. Największa z nich dotyczy programu „Infrastruktura i 
środowisko”, która zarówno zawęża zakres finansowania projektów, jak i radykalnie 
ogranicza rozmiary wsparcia finansowego. Program ten w latach 2014-2020 ma być głównie 
poświęcony transportowi i gospodarce niskoemisyjnej oraz klimatycznej, a także (w 
mniejszym zakresie) ochronie dziedzictwa kulturowego i infrastrukturze zdrowia. Wśród 
dokumentów krajowych pojawi się też nowy program poświęcony cyfryzacji. Pozostałe 
programy są kontynuowane, choć w rzeczywistości następuje daleko idąca reorientacja 
zakresu i obszarów wsparcia w kierunku celów wskazanych w strategii Europa 2020. 

 

Tabela 25. Planowane poziomy alokacji 2014-2020 pomiędzy poszczególne cele 

Cele tematyczne w pakiecie legislacyjnym UE 
Udział w 
alokacji 
2007-2013 (%) 

Planowany udział 
w alokacji 2014- 
2020 (%) 
 

Zakładana 
zmiana w 
stosunku do 
obecnej alokacji 

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji 

13,67 15,4-19 +++ 

2. Zwiększenie dostępności, stopnia 
wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych  

5,26 4,7-6,2 -/+ 

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora 
rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 

3,17 2,5-4 +/- 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach  

2,02 4,8-9,3 +++ 

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem  

1,35 1,3-2 -/+ 

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie 
efektywności wykorzystania zasobów 

13,61 9,9-12,4 -/--- 

7. Promowanie zrównoważonego transportu i 
usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najważniejszych infrastruktur 
sieciowych 

38,52  6-32,3 --- 

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników 

5,98 7-8 +/++ 

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem  

4,35 4,4-5,6 + 

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie  

8,13 6,5-8,2 -/+ 

11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i 
skuteczności administracji publicznej  

0,74 1,3-1,5 + 

Duży wzrost (+++); wzrost (++), niewielki wzrost (+), niewielki spadek (-), spadek (-), duży spadek (---) 

Źródło: Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Założenia umowy partnerskiej. Załącznik, 
dokument roboczy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 14 września 2012, s. 12. 
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W latach 2014-2020 nastąpi reorientacja polityki spójności UE oraz zmianie ulegną 
priorytetowe kierunki wsparcia. Nowy okres programowania charakteryzować się będzie: 

− radykalnie zwiększoną alokacją na działania związane z: szeroko rozumianą 
innowacyjnością obejmującą m.in. wspieranie badań naukowych i rozwoju 
technologicznego, przygotowywaniem kadr dla B+R; wspieraniem zatrudnienia i 
mobilności; rozwojem zdolności instytucjonalnych oraz wspieraniem włączenia 
społecznego i walki z ubóstwem; rozwojem gospodarki niskoemisyjnej; 

− porównywalną alokacją na działania związane z: rozwojem kapitału ludzkiego 
(zatrudnienie, edukacja, poprawa jakości edukacji na wszystkich poziomach), 
rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych i umiejętności cyfrowych, 
podnoszenia konkurencyjności MŚP oraz dostosowań do zmian klimatycznych; 

− malejącą alokacją na działania związane z: rozwojem infrastruktury technicznej oraz 
infrastruktury społecznej (m.in. przedsięwzięć w sferze sportu i rekreacji, turystyki) 
oraz ochroną środowiska naturalnego. 

Ogólnie ujmując, planowane po 2013 roku zmiany są korzystne dla samorządów 
regionalnych. Nastąpi dalsza decentralizacja zarządzania funduszami UE, między innymi 
poprzez zwiększoną ich alokację w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych. 
Ponadto, poprzez poszerzenie źródeł finansowania regionalnych programów operacyjnych o 
Europejski Fundusz Społeczny, rozszerzona zostanie także potencjalna paleta możliwości 
finansowania niektórych przedsięwzięć, wykraczających poza możliwości Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

5.3. Zakres i obszary wsparcia z funduszy UE w latach 2014-2020 w województwie 
łódzkim 

 

Stan negocjacji dotyczących wspólnego budżetu UE nie pozwala na jednoznaczne 
oszacowanie rozmiarów zewnętrznego wsparcia finansowego mogącego wspomagać 
procesy rozwojowe w Województwie Łódzkim. Uwzględniając różne możliwe kierunki 
rozwoju negocjacji w zakresie alokacji środków finansowych w latach 2014-2020 w ramach 
polityki spójności, dla oszacowania wielkości wsparcia zewnętrznego w Województwie 
Łódzkim przyjęto dwa scenariusze negocjacji: optymistyczny i zachowawczy (ostrożnościowy) 
(analogicznie jak dla Polski). Dla oszacowania potencjalnych środków finansowych mogących 
„trafić” do regionu łódzkiego, przyjęto następujące założenia: 

Założenia ogólne, niezależne od typu scenariusza: 

1. Poziom wkładu krajowego (wsparcia ze środków krajowych) dla absorpcji funduszu 
unijnych przyjęto na poziomie analogicznym jak w latach 2007-2013 – dla 
województwa łódzkiego wynosił on około 20,7%; 

2. W alokacji funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym nie uwzględniono 
środków finansowych adresowanych dla rozwoju Polski Wschodniej (2,6% całkowitej 
alokacji dla Polski). 

Założenia szczegółowe dla poszczególnych scenariuszy: 

3. Scenariusz zachowawczy zakłada równą proporcjonalną alokację – uśredniono 
transfery finansowe dla wszystkich województw w ramach wszystkich programów 
operacyjnych, tj. 6,25%; 
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4. Scenariusz optymistyczny przyjmuje alokacje o 1,5 punktu procentowego większą niż 
średnio w kraju w ramach PO dotyczącego innowacyjności, badań naukowych i 
powiązań ze sferą przedsiębiorstw, ze względu na duży potencjał akademicki i 
naukowo-badawczy regionu łódzkiego (dający pozycję wyższą niż średnia w kraju); 

5. Scenariusz optymistyczny przyjmuje alokacje o 1 punkt procentowy większą niż 
średnio w kraju w ramach PO dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony 
środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i 
bezpieczeństwa energetycznego, ze względy na specyfikę posiadanego potencjał 
regionu łódzkiego (m.in. KW i EL Bełchatów). 

Przyjmując powyższe założenia oraz dwa warianty dotyczące negocjacji na poziomie 
UE, zarysowują się 4 potencjalne scenariusze. W zależności od scenariusza środki, jakie 
mogą być przeznaczone w latach 2007-2013 w ramach polityki spójności na realizację 
SRWŁ 2020 to: 

1. Scenariusz optymistyczny dla Polski i Województwa Łódzkiego – 4.963,375 mln 
euro; 

2. Scenariusz optymistyczny dla Polski i zachowawczy dla Województwa Łódzkiego – 
4.550,625 mln euro; 

3. Scenariusz zachowawczy dla Polski i optymistyczny dla Województwa Łódzkiego – 
4.166,925 mln euro; 

4. Scenariusz zachowawczy dla Polski i Województwa Łódzkiego – 3.820,125 mln euro. 

Środki te w rzeczywistości zostaną powiększone przez wsparcie finansowe z budżetu 
krajowego (tzw. wkład krajowy), które w zależności od scenariusza powinny kształtować się 
od 1.027,418 mln euro w wariancie optymistycznym do około 790,765 mln euro w wariancie 
zachowawczym.26 Fundusze te należałby powiększyć o pulę środków finansowych w ramach 
II filaru WPR, które określone zostaną w ramach PO dotyczącego rozwoju obszarów 
wiejskich. Jednak ze względu na brak danych oszacowanie tego wsparcia jest nie możliwe.  

Dokonana analiza obejmuje bezpośrednią i pośrednia alokację funduszy unijnych jakie mogą 
trafić do Województwa Łódzkiego w ramach polityki spójności. Bezpośrednia interwencja to 
głównie środki finansowe pozyskane przez władze samorządowe, zaś pośrednia 
determinowana jest aktywnością wszystkich grup beneficjentów regionalnych, w 
szczególności organizacji pozarządowych, wyższych uczelni, podmiotów gospodarczych, 
różnorodnych instytucji publicznych i innych podmiotów aktywnie kształtujący rozwój 
regionu.  

 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wobec którego samorząd 
województwa charakteryzuje się samodzielnością finansową, i które bezpośrednio 
angażowane są w realizację SRWŁ 2020, region łódzki może liczyć od 1,86 mld euro do 1,56 
mld euro. Stanowi to wzrost o około 50% w scenariuszu ostrożnościowym (zachowawczym) 
do około 78% w scenariuszu optymistycznym, w porównaniu do RPO w latach 2007-2013.27 

 

                                                           
26

 Analogicznie do scenariuszy wkład ten kształtuje się następująco: 1. 1.027,418 mln euro, 2. 941,979 mln 
euro, 3. 862,553 mln euro, 4. 790,765 mln euro. 
27

 RPO WŁ 2007-2013 obejmowało 1,046 mld euro. 
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Tabela 26. Szacunkowa alokacja funduszy EFRR, EFS, FS w latach 2014-2020 dla woj. łódzkiego. 

 

Szacowana alokacja środków finansowych dla woj. Łódzkim 

Polska - scenariusz optymistyczny Polska - scenariusz zachowawczy 

Województwo Łódzkie – 
scenariusz optymistyczny  

(w mln euro) 

Województwo Łódzkie – 
scenariusz zachowawczy  

(w mln euro) 

Województwo Łódzkie – 
scenariusz optymistyczny  

(w mln euro) 

Województwo Łódzkie – 
scenariusz zachowawczy  

(w mln euro) 

Nazwa programu 

1. 2. 3. 4. 

PO dotyczące innowacyjności, badań naukowych i 
powiązań ze sferą przedsiębiorstw 

586,675 473,125 492,90 397,50 

PO dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony 
środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian 
klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego 

2169,20 1870,0 1822,65 1571,25 

PO dotyczące rozwoju kompetencji i umiejętności 168,75 168,75 141,875 141,875 

PO dotyczące rozwoju cyfrowego 145,00 145,00 121,875 121,875 

PO dotyczący pomocy technicznej 33,125 33,125 24,50 24,50 

PO regionalne 1.860,625 1.860,625 1.563,125 1.563,125 

Ogółem 4.963,375 4.550,625 4.166,925 3.820,125 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Założenia umowy partnerskiej. Załącznik., MRR, 14 września 2012 
(dokument do użytku wewnętrznego) oraz Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Założenia umowy partnerstwa. Spotkanie Zespołu Międzyresortowego ds. 
Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE, MRR 19 września 2012. 
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Reasumując, proponowane zmiany w zakresie alokacji funduszy Unii Europejskiej w 
ramach polityki spójności wydają się być korzystne dla regionu łódzkiego. Ogólne ramy 
alokacji funduszy unijnych, takie jak ograniczona elastyczność czy 5% alokacji w ramach EFRR 
zarezerwowanej dla miast, powinny wymuszać na władzach samorządowych większy 
profesjonalizm zarządzania i odpowiedzialność za tworzenie planów strategicznych, 
pozostawiając w ten sposób mniejszy margines dla dowolności wyboru celów i 
interpretacji zakresu interwencji. Nadto, określone ramy finansowania, zarówno te na 
poziomie UE, jak i poziomie kraju, faworyzować będą projekty duże, zintegrowane, 
szczególnie w obszarze rozwoju miast i aglomeracji. Wymuszać to powinno na władzach 
samorządowych większą sprawność instytucjonalną i umiejętność wchodzenia w relacje 
partnerstwa, co warunkowane jest kapitałem relacyjnym jednostek samorządu 
terytorialnego i stanowi dziś duże wyzwanie rozwojowe. 

Generalnie samorządy regionalne otrzymają większe środki finansowe do własnej 
dyspozycji, co sprawia, że nawet przy założeniu zaistnienia scenariusza ostrożnościowego 
(zachowawczego), Województwo Łódzkie bezpośrednio otrzyma większe środki finansowe 
w porównaniu do funduszy przyznanych w okresie programowania 2007-2013, w ramach 
polityki spójności. 

Proponowane zmiany w zakresie alokacji funduszy Unii Europejskiej pomiędzy 
poszczególne programy operacyjne i cele rozwojowe będą miały istotne konsekwencje dla 
regionu łódzkiego. Zmiany te wydają się być sprzyjające dla rozwoju Województwa 
Łódzkiego. Wpisują się one w pełni w wizję rozwoju i cele zidentyfikowane w Strategii 
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, co w powiązaniu z dużym potencjałem rozwojowym 
w kluczowych obszarach (takich jak: potencjał akademicki, sektor B+R czy energetyka) daje 
dużą szansę na pozyskanie większej, niż w poprzednim okresie programowania, puli 
zewnętrznych środków finansowych. W konsekwencji, fundusze w nowym okresie 
programowania mogą stać się dla Województwa Łódzkiego silnym impulsem rozwojowy i 
stanowić podstawę do dynamizacji procesów rozwoju.  
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6. Finansowanie SRWŁ 2020 (synteza) 
 

Wdrażanie SRWŁ 2020 w dużej mierze warunkowane będzie przez wewnętrzne 
zdolności inwestycyjne, tworzone głównie przez jednostki samorządu terytorialnego 
Województwa Łódzkiego oraz środki finansowe pochodzące od partnerów prywatnych, 
angażujących się w budowanie rozwoju regionu. Z punktu widzenia wewnętrznych zdolności 
inwestycyjnych, kluczowe znaczenie ma obecna i przyszła kondycja finansowa samorządów 
gminnych, powiatowych i wojewódzkiego.  

Stan gospodarki finansowej samorządu gminnego w okresie 2007-2012 należy ocenić 
pozytywnie. Dochody bieżące pokrywały wydatki bieżące, a udział wydatków majątkowych 
do wydatków bieżących kształtował się w całym okresie na wysokim poziomie od 25%-35%. 
Korzystna jest także relacja wydatków majątkowych do wydatków ogółem (powyżej średniej 
dla kraju). Wskaźnik zadłużenia dotyczący spłat zobowiązań oraz wskaźnik udziału długu w 
dochodach pozostają w bezpiecznych granicach i wynoszą odpowiednio 6,7% i 24%28. 
Samorządy gminne charakteryzują się zatem znaczącym poziomem samorządności 
dochodowej i jednocześnie mają rezerwy możliwości inwestycyjnych. Prognozuje się, że w 
latach 2012-2020 gminy Województwa Łódzkiego są zdolne do wygenerowania ok. 10 mld zł 
środków budżetowych na inwestycje prorozwojowe. 

 

Wykres 23. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego 
(względem ich dochodów) w roku 2012  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat Zobowiązań jednostek 

samorządu terytorialnego w województwie łódzkim stan na koniec II kwartału 2012 r. oraz uchwał dotyczących Wieloletnich 
Prognoz Finansowych Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewic z XII.2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Łódzkiego, Uchwała nr XXVIII/556/12 z dnia 25.IX.2012 

 
Ogólna kondycja finansowa powiatów ziemskich, w większości przypadków jest 

również zadowalająca. W latach 2007-2012 jednostki te charakteryzowała ostrożna 

                                                           
28

 Przy maksymalnych poziomach ustawowych, wynoszących odpowiednio 15% i 60% dla każdego typu 
jednostki samorządu terytorialnego. 
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(zachowawcza) polityka inwestycyjna. Relacja wydatków majątkowych do wydatków 
bieżących kształtowała się średnio na poziomie 20%. Samorządy powiatowe w większości 
przypadków utrzymują bezpieczną relację zadłużenia do dochodów (24%). Posiadają zatem 
zdolności inwestycyjne, uzależnione jednak w dużej mierze skłonnością do aktywnego 
pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Można oczekiwać, że, w okresie 2012-2020 
samorządy te będą zdolne do wygenerowania ok. 1,8 mld zł z własnych środków 
budżetowych na działania prorozwojowe.  

Sytuacja finansowa miast na prawach powiatów w regionie łódzkim, z punktu 
widzenia stabilności ich sytuacji finansowej, wciąż pozostaje bezpieczna, jednak na tle gmin i 
powiatów ziemskich wydaje się być mniej korzystna. Jednostki te cechują się dużą 
samodzielnością dochodową (udział dochodów własnych ponad 66%). Posiadają jednak duże 
obciążenie zobowiązaniami (dotyczy to zwłaszcza stolicy regionu), a średni poziom 
zadłużenia względem dochodów w 2012 roku kształtował się na poziomie 37%, co łącznie z 
prognozą znacznego wzrostu udziału wydatków bieżących, może realnie osłabiać możliwości 
inwestycyjne. Jeśli tendencje te nie ulegną zmianie, w kolejnych latach można przewidywać 
ograniczenie aktywności inwestycyjnej powiatów grodzkich. Szacuje się że w latach 2012-
2020 miasta na prawach powiatów mogą dokonać wydatków majątkowych na poziomie 6,8 
mld zł. 
 
Wykres 24. Wydatki majątkowe do wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego 

Województwa Łódzkiego w okresie 2007-2012  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania Regionalnej Izby 
Obrachunkowej na temat Zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim stan na koniec II 

kwartału 2012 r. oraz uchwał dotyczących Wieloletnich Prognoz Finansowych Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewic 
z XII.2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego, Uchwała nr XXVIII/556/12 z dnia 25.IX.2012 

 
Sytuacja finansowa Samorządu Województwa Łódzkiego wydaje się być stabilna, a 

jego zdolności inwestycyjne pozostają wysokie. Choć w latach 2007-2011 Województwo 
Łódzkie charakteryzowało się niskim poziomem dochodów i wydatków budżetowych (w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca należały do najniższych w kraju), to jednak ogólna 
kondycja finansowa jest korzystna. Dyscyplina budżetowa Samorządu Województwa 
Łódzkiego powoduje, że znajduje on się wciąż w bezpiecznej sytuacji z punktu widzenia 60% 
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progu zadłużenia (obecnie 38%). Ostrożna polityka w zakresie zadłużania się (także na tle 
pozostałych polskich województw) wraz ze stabilnym poziomem wskaźnika 
samofinansowania pozwala stwierdzić, że w budżecie Województwa Łódzkiego jest istotna 
rezerwa prorozwojowa. Szacuje się że w latach 2012-2020 Samorząd Województwa 
Łódzkiego będzie posiadał zdolności inwestycyjne na poziomie ok. 3,8 mld zł.  

Według szacunków, łącznie w lata 2014-2020, wewnętrzne środki finansowe 
przeznaczone na realizację SRWŁ 2020 pochodzące z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego powinny oscylować od 17,1 mld zł w wariancie zachowawczym do 22,4 mld zł 
w wariancie optymistycznym. 

Efektywność i skuteczność realizacji SRWŁ 2020 uzależniona będzie, obok własnych 
środków finansowych, od możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego. Ze względu na 
trwające negocjacje na poziomie UE oraz brak zdefiniowanych ram finansowania polityki 
rozwoju na poziomie kraju, oszacowanie potencjalnych strumieni finansowych jest dziś 
niemożliwe. Przegląd i wersyfikacja przewidywanych w przyszłości funduszy i innych narzędzi 
finansowania rozwoju wskazuje, że główne, zewnętrzne źródła stymulowania rozwoju 
regionu łódzkiego to: środki z budżetu państwa (m.in. środki przekazane w ramach 
kontraktów terytorialnych), fundusze Unii Europejskiej oraz środki międzynarodowych 
instytucji finansowych (m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy). Uzupełnieniem 
tych źródeł mogą być także fundusze celowe (m.in. Ekofundusz, NFOŚiGW, WFOŚiGW), a 
także środki prorozwojowe będące w gestii poszczególnych ministerstw (m.in. Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Potencjalna 
paleta strumieni finansowych możliwych do pozyskania jest dużo bogatsza, jednak w 
rzeczywistości są to środki drugorzędne, nie mające istotnego wpływu na stymulowanie 
procesów rozwoju w regionie łódzkim. 

Pierwszoplanowym źródłem finansowania pozostaną środki z funduszy unijnych 
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności), które wraz ze środkami przekazywanymi w ramach wspólnej polityki 
rolnej (szczególnie II filar dotyczący rozwoju wsi i rolnictwa), powinny dać silny impuls 
rozwojowy dla Województwa Łódzkiego. Według szacunków, w latach 2014-2020 
europejskie fundusze będące w dyspozycji polityki spójności, mogą zasilić realizację SRWŁ, na 
poziomie 15,2 mld zł w wariancie pesymistycznym i 19,6 mld zł w wariancie optymistycznym. 
Jest to łączna potencjalna pula środków finansowych, jakie mogą pozyskać jednostki 
samorządu terytorialnego, podmioty prywatne i inne instytucje sektora publicznego na rzecz 
budowania konkurencyjności i spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej regionu 
łódzkiego. 

Równocześnie zakładana decentralizacja wdrażania funduszy Unii Europejskiej 
powinna sprzyjać samodzielności kształtowania regionalnej polityki rozwoju. Samorządy 
regionalne powinny otrzymać do własnej dyspozycji większą pulę środków, co sprawia, że 
nawet przy założeniu zaistnienia scenariusza ostrożnościowego (zachowawczego), 
Województwo Łódzkie bezpośrednio powinno otrzymać większe środki finansowe w 
porównaniu do funduszy przyznanych w okresie programowania 2007-2013. 

Wskazane zarówno na poziomie kraju (w ramach Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego), jak i Unii Europejskiej (w ramach Europa 2020) priorytety i obszary 
strategicznej interwencji znalazły odzwierciedlenie w SRWŁ 2020 i w pełni wpisują się w 
wizję i cele strategiczne rozwoju regionu łódzkiego. Proponowana reorientacja europejskiej i 
krajowej polityki regionalnej tworzy sprzyjające dla regionu uwarunkowania rozwojowe. 
Zmiany w głównych kierunkach alokacji środków finansowych w nowym okresie 
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programowania powinny być korzystne dla Województwa Łódzkiego i przynieść większe 
możliwości dynamizacji procesów rozwoju.  

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w finansowaniu SRWŁ 2020 konieczne jest 
mocne zaangażowanie prywatnych środków i rozwój instrumentów finansowych opartych na 
partnerstwie publiczno-prywatnym. Wielopodmiotowe budżety, wykorzystujące 
mechanizmy montażu finansowego, stanowiące podstawę tworzenia zintegrowanych 
projektów w nowym okresie programowania będą zyskiwały na znaczeniu. 
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7. Załączniki 
 
Załącznik 1. Prognoza wybranych elementów charakterystyki budżetu Łodzi w latach 2012-2020 

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Dochody ogółem 3 213 304 874,00 3 702 216 757,00 3 592 435 754,00 3 496 626 149,00 4 002 331 093,00 3 658 250 906,00 3 579 154 159,00 3 656 759 316,00 3 746 134 819,00 

2 Dochody bieżące 2 890 802 060,00 3 004 453 402  3 163 221 056  3 242 858 179  3 313 872 809  3 401 354 298  3 488 154 159  3 576 259 316  3 665 634 819  

3 Dochody majątkowe 322 502 814,00 697 763 355  429 214 698  253 767 970  688 458 284  256 896 608  91 000 000  80 500 000  80 500 000  

4 
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz 
wyemitowanych papierów wartościowych) 

2 650 609 864,00 2 714 857 383,00 2 825 205 956,00 2 856 339 815,00 2 927 748 310,00 3 000 942 017,00 3 072 964 625,00 3 146 715 776,00 3 222 236 954,00 

5 Wydatki ogółem 3 540 685 100,00 4 039 699 415  3 921 409 615  3 341 012 183  3 756 148 655  3 398 735 135  3 331 638 388  3 427 243 545  3 523 767 340  

6 Wydatki bieżące 2 729 220 304,00 2 814 908 898  2 940 418 884  2 975 874 709  3 037 226 263  3 097 777 515  3 157 124 334  3 218 949 697  3 283 173 794  

7 Wydatki majątkowe 811 464 796,00 1 224 790 517,00 980 990 731,00 365 137 474,00 718 922 392,00 300 957 620,00 174 514 054,00 208 293 848,00 240 593 546,00 

8 Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) 161 581 756,00 189 544 504  222 802 172  266 983 470  276 646 546  303 576 783  331 029 825  357 309 619  382 461 025  

9 Wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) -488 961 982,00 -527 027 162 -551 776 033  -111 369 504  -30 464 108  -44 061 012  -83 514 054  -127 793 848  -160 093 546  

10 Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)  -327 380 226,00 -337 482 658 -328 973 861  155 613 966  246 182 438  259 515 771  247 515 771  229 515 771  222 367 479  

11 Kwota długu 1 862 288 978,00 2 139 771 636,00 2 468 745 497,00 2 312 650 281,00 2 066 467 843,00 1 806 952 072,00 1 559 436 301,00 1 329 920 530,00 1 107 553 051,00 

13 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 5,26% 5,37% 7,68% 8,95% 10,08% 9,90% 10,36% 10,56% 11,49% 

14 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 
Nie spełnia art. 
243 

Spełnia  art. 243 Spełnia  art. 243 Spełnia  art. 243 Spełnia  art. 243 Spełnia  art. 243 Spełnia  art. 243 Spełnia  art. 243 Spełnia  art. 243 

15 
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 
15% z art. 169 sufp 

14,27% 4,19% 4,29% 8,88% 8,89% 9,74% 9,96% 8,25% 7,56% 

16 Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp 57,15% 57,80% 68,72% 66,14% 51,63% 49,39% 43,57% 36,37% 29,57% 

17 Sposób sfinansowania deficytu                   

  wolne środki  (w tym umorzenia i poiżyczki) 32 138 868,00                 

  przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji 289 576 358,00 277 482 658,00 328 973 861,00             

 przychody z prywatyzacji 5 665 000 60 000 000               

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Łodzi, Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28.12.2011 r.  
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Załącznik 2. Prognoza wybranych elementów charakterystyki budżetu Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2012-2020 
Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Dochody ogółem 406 680 188,76 394 006 928,00 323 041 461,00 337 996 489,00 339 554 759,00 349 441 402,00 359 624 644,00 367 113 383,00 376 916 785,00 

2 Dochody bieżące 314 827 559,31 322 675 666  317 218 365  320 023 755  329 554 759  339 441 402  349 624 644  360 113 383  370 916 785  

3 Dochody majątkowe 91 852 629,45 71 331 262  5 823 096  17 972 734  10 000 000  10 000 000  10 000 000  7 000 000  6 000 000  

4 
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek 
oraz wyemitowanych papierów wartościowych) 

273 288 784,93 281 487 448,00 289 932 072,00 298 630 034,00 307 588 935,00 316 816 603,00 326 321 101,00 336 110 734,00 346 194 056,00 

5 Wydatki ogółem 448 074 040,92 423 340 715  329 635 006  317 252 080  323 254 762  333 206 277  342 514 532  347 713 383  356 216 785  

6 Wydatki bieżące 280 283 784,93 289 527 448  298 098 842  306 652 260  314 687 060  325 344 090  331 977 477  340 980 348  350 146 385  

7 Wydatki majątkowe 167 790 255,99 133 813 267,00 31 536 164,00 10 599 820,00 8 567 702,00 7 862 187,00 10 537 055,00 6 733 035,00 6 070 400,00 

8 Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) 34 543 774,38 33 148 218  19 119 523  13 371 495  14 867 699  14 097 312  17 647 167  19 133 035  20 770 400  

9 Wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) -75 937 626,54 -62 482 005  -25 713 068  7 372 914  1 432 298  2 137 813  -537 055  266 965  -70 400  

10 Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)  -41 393 852,16 -29 333 787  -6 593 545  20 744 409  16 299 997  16 235 125  17 110 112  19 400 000  20 700 000  

11 Kwota długu 156 274 133,18 185 607 920,18 192 201 465,18 171 457 056,18 155 157 059,18 138 921 934,18 121 811 822,18 102 411 822,18 81 711 822,18 

13 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 4,13% 7,37% 8,45% 8,94% 8,00% 7,29% 7,04% 7,30% 7,23% 

14 
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 
244 ufp 

Nie spełnia art. 
243 

Nie spełnia art. 
243 

Spełnia  art. 
243 

Spełnia  art. 
243 

Spełnia  art. 
243 

Spełnia  art. 
243 

Spełnia  art. 
243 

Spełnia  art. 
243 

Spełnia  art. 
243 

15 
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - 
max 15% z art. 169 sufp 

5,45% 5,90% 7,40% 8,51% 6,89% 7,09% 6,33% 6,61% 6,54% 

16 Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp 26,67% 27,81% 34,21% 50,73% 45,69% 39,76% 33,87% 27,90% 21,68% 

17 Sposób sfinansowania deficytu                   

 przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji 41 393 852,16 29 333 787,00 6 593 545,00             

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Piotrkowa Trybunalskiego, Uchwała Rady Miasta z dn. 30.11.2011r. 

 
 



 

 

 
56 

 

Załącznik 3. Prognoza wybranych elementów charakterystyki budżetu Skierniewic w latach 2012-2020 
Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Dochody ogółem 197 000 000,00  195 000 000,00  175 000 000,00  172 000 000,00  172 000 000,00  173 000 000,00  173 000 000,00  174 000 000,00  174 000 000,00  

2 Dochody bieżące 165 000 000,00  165 000 000,00  165 000 000,00  166 000 000,00  166 000 000,00  167 000 000,00  167 000 000,00  168 000 000,00  168 000 000,00  

3 Dochody majątkowe 32 000 000,00  30 000 000,00  10 000 000,00  6 000 000,00  6 000 000,00  6 000 000,00  6 000 000,00  6 000 000,00  6 000 000,00  

4 
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek 
oraz wyemitowanych papierów wartościowych) 

135 000 000,00  135 000 000,00  138 000 000,00  139 000 000,00  140 000 000,00  140 000 000,00  141 000 000,00  142 000 000,00  142 000 000,00  

5 Wydatki ogółem 222 000 000,00  196 000 000,00  176 000 000,00  174 000 000,00  173 000 000,00  174 000 000,00  174 000 000,00  175 000 000,00  175 000 000,00  

6 Wydatki bieżące 136 000 000,00  136 000 000,00  139 000 000,00  140 000 000,00  141 000 000,00  141 000 000,00  142 000 000,00  143 000 000,00  143 000 000,00  

7 Wydatki majątkowe 86 000 000,00  60 000 000,00  37 000 000,00  34 000 000,00  32 000 000,00  33 000 000,00  32 000 000,00  32 000 000,00  32 000 000,00  

8 Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące) 29 000 000,00  29 000 000,00  26 000 000,00  26 000 000,00  25 000 000,00  26 000 000,00  25 000 000,00  25 000 000,00  25 000 000,00  

9 Wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) -54 000 000,00  -30 000 000,00  -27 000 000,00  -28 000 000,00  -26 000 000,00  -27 000 000,00  -26 000 000,00  -26 000 000,00  -26 000 000,00  

10 Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)  -25 000 000,00  -1 000 000,00  -1 000 000,00  -2 000 000,00  -1 000 000,00  -1 000 000,00  -1 000 000,00  -1 000 000,00  -1 000 000,00  

11 Kwota długu 114 059 661,42  115 059 661,42  116 059 661,42  118 059 661,42  119 059 661,42  120 059 661,42  121 059 661,42  122 059 661,42  123 059 661,42  

13 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,09% 14,27% 15,88% 16,41% 16,61% 16,57% 16,63% 16,41% 16,35% 

14 
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 
244 ufp 

Niezgodny z 
art. 243 

Zgodny z art. 
243 

Zgodny z art. 
243 

Zgodny z art. 
243 

Zgodny z art. 
243 

Zgodny z art. 
243 

Zgodny z art. 
243 

Zgodny z art. 
243 

Zgodny z art. 
243 

15 
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - 
max 15% z art. 169 sufp 

10,13% 8,39% 8,76% 5,65% 5,14% 4,66% 6,40% 4,06% 4,06% 

16 Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp 57,90% 59,00% 66,32% 68,64% 69,22% 69,40% 69,98% 70,15% 70,72% 

17 Sposób sfinansowania deficytu                   

 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji   1 000 000,00  1 000 000,00  2 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2011-2019, Załącznik 1 do 
projektu uchwały Rady Miasta Skierniewice. Prognoza w oryginale dotyczy okresu 2012-2019 stąd dla roku 2020 przyjęto analogiczne wartości prognozowanych dochodów i 

wydatków względem roku poprzedzającego.  

 



 

 

 
57 

Załącznik 4.  Wyniki budżetowe gmin w województwie łódzkim w 2012 roku 

 Wynik budżetu 
Wynik 

operacyjny 
Wynik majątkowy 

Zadłużenie ogółem 
(zadłużenie/dochody ogółem 

- max 60% z art. 170 sufp) 

Łączna kwota spłaty 
zobowiązań  

/dochody ogółem (max 15% z art. 
169 sufp) 

Bełchatów 418929,96 21672568,49 -21253638,53 39,3 8,7 

Brzeziny -3571540,93 2226224,01 -5797764,94 37,4 8,4 

Głowno -2981903,33 350510,53 -3332413,86 12,7 3,1 

Konstantynów 
łódzki 

-4948247 -1596518 -3351729 33,1 6,2 

Kutno -5667503 4392052 -10059555 38,7 10,5 

Łęczyca 768491 1702279,94 -933788,94 40,2 13,1 

Łowicz -230651 4639728 -4870379 27,0 9,3 

Ozorków 62133 -38193 100326 29,1 8,5 

Pabianice 4846560 3857000,4 989559,6 23,9 5,4 

Radomsko -27181044,04 -2619511,35 -24561532,69 21,6 5,5 

Rawa mazowiecka -9321000 986551 -10307551 29,7 6,4 

Sieradz -4601877,12 5779080,46 -10380957,58 42,1 8,2 

Tomaszów 
mazowiecki 

-7169850,2 -1347751,2 -5822099 40,5 12,6 

Zduńska wola -2047122 4255844 -6302966 28,9 7,0 

Zgierz 5904367,53 8171787,42 -2267419,89 35,5 7,8 

Aleksandrów -5441932,64 536027,36 -5977960 22,1 7,0 

Andrespol -1177687 3010192,5 -4187879,5 12,3 5,8 

Bedlno -2202359 -56401 -2145958 0,0 0,1 

Bełchatów -16529115 247322 -16776437 0,2 0,2 

Będków -561171 1491623,49 -2052794,49 31,7 10,3 

Biała -3928702,55 -426644,62 -3502057,93 29,2 9,7 

Białaczów -2600458,23 1227802,71 -3828260,94 20,3 4,3 

Bielawy 651834 66992 584842 27,7 5,3 

Bolesławiec -699592,93 -169972,58 -529620,35 34,8 8,7 

Bolimów -116209,64 83564,36 -199774 16,6 10,0 

Brąszewice -3878711,46 72488,43 -3951199,89 16,5 9,8 

Brójce 0 622382,5 -622382,5 24,1 10,0 

Brzeziny -1022699 849980 -1872679 11,3 4,8 

Brzeźnio -5732379 395892 -6128271 13,7 6,3 

Buczek -2539000 1932047 -4471047 0,0 0,0 

Budziszewice -453668,25 73325 -526993,25 24,2 0,9 

Burzenin -4085101 854843,66 -4939944,66 25,8 5,5 

Chąśno 545823 469810 76013 0,0 0,3 

Cielądz -3409311 578689 -3988000 20,6 9,5 

Czarnocin -1439108,05 898561,77 -2337669,82 11,5 2,5 

Czarnożyły 795313 735298 60015 32,5 10,7 

Czastary 1419677,21 640437,21 779240 22,7 13,8 

Czerniewice -1872987 952927,51 -2825914,51 15,6 5,1 

Dalików -1230491,57 298496,71 -1528988,28 11,2 3,9 

Daszyna -3943529,12 612451,38 -4555980,5 28,6 6,2 

Dąbrowice 370108,85 -20150,72 390259,57 23,5 8,0 
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Dłutów -62232,65 393589,63 -455822,28 42,8 6,3 

Dmosin -667079,36 313967,18 -981046,54 27,4 5,1 

Dobroń -1102925 -24749 -1078176 29,8 7,6 

Dobryszyce -547846,32 17564,43 -565410,75 20,9 7,9 

Domaniewice 120541 1218818 -1098277 17,6 6,6 

Drużbice -728000 606449,14 -1334449,14 48,0 15,0 

Galewice -3336680,23 1973617,51 -5310297,74 32,6 13,9 

Gidle -4902582,32 1196026,68 -6098609 17,4 8,3 

Głowno -1178837 1045130,82 -2223967,82 31,5 5,8 

Głuchów -232758,04 1522241,96 -1755000 18,9 6,2 

Godzianów -1507396,04 125558,96 -1632955 7,5 3,8 

Gomunice -136823,14 299925,01 -436748,15 49,7 9,8 

Gorzkowice -1130629,79 1239567,44 -2370197,23 0,0 0,2 

Goszczanów -2132949,69 1060177,62 -3193127,31 13,0 3,9 

Góra św. 
Małgorzaty 

-1506269 451688,25 -1957957,25 10,5 2,6 

Grabica -1488137 2109193 -3597330 7,6 8,0 

Grabów -5120512 -4340,75 -5116171,25 17,9 5,9 

Inowłódz -2658194 113328 -2771522 22,5 3,5 

Jeżów -2061551,91 369776 -2431327,91 21,4 4,8 

Kiełczygłów -6282015,89 451064,11 -6733080 8,1 3,9 

Kiernozia -2821998 805168 -3627166 0,0 0,7 

Kleszczów 11817961,84 96910952,95 -85092991,11 0,0 0,0 

Klonowa -2358987 -188174,75 -2170812,25 0,0 0,3 

Kluki -1175476,08 1308359,46 -2483835,54 0,0 0,2 

Kobiele wielkie -2542514,34 505485,66 -3048000 7,0 7,4 

Kocierzew 
południowy 

-1460915,75 33448,96 -1494364,71 6,4 3,7 

Kodrąb -1718821,47 95265,5 -1814086,97 13,2 6,1 

Konopnica -1869900 37613 -1907513 26,5 7,1 

Kowiesy 345594 769304,5 -423710,5 19,0 3,2 

Krzyżanów -627000 3119399 -3746399 12,1 5,4 

Ksawerów -1953993 1109 -1955102 33,9 9,6 

Kutno -1659966,96 1945893,04 -3605860 16,8 6,0 

Lgota wielka 1019337,46 1900616,44 -881278,98 22,9 7,0 

Lipce 
reymontowskie 

101373 323662 -222289 32,6 11,3 

Lubochnia -2038931,06 1170763,7 -3209694,76 7,7 1,1 

Lutomiersk -728248,8 1738206,2 -2466455 19,3 7,3 

Lututów -133392 523528,83 -656920,83 56,2 12,8 

Ładzice -237206,4 903415,6 -1140622 0,0 0,1 

Łanięta -2150560 235465 -2386025 10,6 6,5 

Łęczyca -3292900 1767495 -5060395 11,9 5,5 

Łęki szlacheckie -2456415,14 42821 -2499236,14 10,0 2,3 

Łowicz -192845 2698163 -2891008 10,8 4,2 

Łubnice -800000 51242 -851242 34,2 11,7 

Łyszkowice -1450000 1421892 -2871892 5,9 4,2 
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Maków -2753356 51413,15 -2804769,15 18,6 4,2 

Masłowice -971389,99 207000 -1178389,99 0,0 1,5 

Mniszków 3004479,12 1258054,95 1746424,17 53,6 12,0 

Mokrsko -1927633,21 120575 -2048208,21 46,2 11,2 

Moszczenica -6182064,29 2554864,19 -8736928,48 42,4 8,3 

Nieborów -1411582,3 819195,44 -2230777,74 1,4 2,3 

Nowa brzeźnica -600000 -7925 -592075 18,0 2,5 

Nowe ostrowy -2363236 1411366,2 -3774602,2 9,9 3,3 

Nowosolna -4151582,16 -44854,34 -4106727,82 18,5 7,4 

Nowy kawęczyn 35040,11 769800,11 -734760 6,2 5,0 

Oporów -190487 415056,8 -605543,8 25,6 8,6 

Osjaków -3728150,73 116343,94 -3844494,67 30,7 7,7 

Ostrówek -842094 -133901,12 -708192,88 39,4 10,0 

Ozorków -1253220 759051,16 -2012271,16 15,5 4,6 

Pabianice -3727231,06 4297894,38 -8025125,44 0,0 0,0 

Paradyż -4092374,84 1692070,48 -5784445,32 5,7 0,6 

Parzęczew 1329392,1 739211,21 590180,89 57,0 10,3 

Pątnów -5796926 -2064742,67 -3732183,33 72,4 7,9 

Pęczniew -1104817,39 196197,92 -1301015,31 38,5 8,0 

Piątek 1758996,93 1767735,93 -8739 24,3 8,9 

Poświętne 1943960,24 198686,24 1745274 8,5 2,7 

Radomsko -931633 359761 -1291394 19,6 10,8 

Rawa mazowiecka -934033 414116,3 -1348149,3 29,9 8,2 

Regnów -588242 200412 -788654 32,6 8,1 

Ręczno -707673,94 587019,06 -1294693 19,5 8,6 

Rogów -725272 893,48 -726165,48 16,7 9,9 

Rokiciny -3755724,08 1064636,18 -4820360,26 21,4 5,6 

Rozprza -112594 1660229,14 -1772823,14 38,3 9,3 

Rusiec 453000 677538 -224538 31,7 6,7 

Rząśnia 1268980 9160365,13 -7891385,13 39,4 13,2 

Rzeczyca -663382 11634,17 -675016,17 23,7 6,4 

Sadkowice -403053 304496 -707549 48,2 11,1 

Sędziejowice 59724 1402738 -1343014 24,2 6,3 

Siemkowice -3255483 246992 -3502475 8,9 3,8 

Sieradz -5500000 1958750 -7458750 6,8 3,8 

Skierniewice 537074,96 1581596,11 -1044521,15 44,2 10,0 

Skomlin -3959618,22 741784,81 -4701403,03 33,2 9,1 

Sławno -3031551,44 2504354,81 -5535906,25 12,9 8,5 

Słupia 3365953 247444 3118509 43,0 3,8 

Sokolniki 1187952 1071758 116194 34,1 11,8 

Strzelce -2710480 275676,04 -2986156,04 5,6 4,1 

Strzelce wielkie -2050704,02 34130,72 -2084834,74 23,7 12,7 

Sulmierzyce -3407853,59 924149,41 -4332003 1,4 2,0 

Szczerców -11142968,79 8357726,21 -19500695 0,0 0,4 

Świnice warckie -65146,25 207915,16 -273061,41 34,9 11,3 
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Tomaszów 
mazowiecki 

-4414167,34 2180665,52 -6594832,86 24,7 10,8 

Ujazd -666710,54 3736056,79 -4402767,33 32,4 9,5 

Wartkowice -2824903,19 1320939,54 -4145842,73 29,0 5,6 

Widawa 964353,79 465741,04 498612,75 0,0 10,6 

Wielgomłyny -2054122,3 297446,7 -2351569 44,3 10,6 

Wierzchlas -499664 2026118,32 -2525782,32 12,0 14,5 

Witonia -1011665 620317 -1631982 25,0 7,4 

Wodzierady -72441,4 192915,6 -265357 14,6 9,9 

Wola 
krzysztoporska 

-6749225,83 5611122,89 -12360348,72 20,5 3,7 

Wróblew -1260951 511449 -1772400 34,9 7,7 

Zadzim 234305 100993,5 133311,5 58,8 10,7 

Zapolice -1702741 3657 -1706398 18,7 5,9 

Zduny -3640825 631624 -4272449 6,3 2,3 

Zduńska wola 802379,34 1733500,61 -931121,27 37,8 8,7 

Zgierz 129662 2693912 -2564250 37,1 12,0 

Żarnów -5439496,07 1893840,93 -7333337 20,8 9,5 

Żelechlinek -176515,1 781576,9 -958092 24,6 7,1 

Żytno -1410660,58 613886,65 -2024547,23 40,5 10,1 

Aleksandrów łódzki -5287291,58 -1666201,58 -3621090 36,6 7,5 

Biała rawska -2426000 1246593,85 -3672593,85 35,9 6,9 

Błaszki -4811542,86 -355329,26 -4456213,6 32,3 12,6 

Drzewica -7815981 3093768 -10909749 2,6 1,2 

Działoszyn -638549,92 5675997,81 -6314547,73 50,3 10,7 

Kamieńsk -5065883 2761554 -7827437 4,7 4,8 

Koluszki -16371171,26 4833249,83 -21204421,09 26,1 4,3 

Krośniewice -1483864,87 965853 -2449717,87 30,5 7,7 

Łask 2135087,79 3975129,71 -1840041,92 42,3 6,4 

Opoczno -260013,19 2635917,66 -2895930,85 59,9 9,8 

Pajęczno 4196308,4 213072,26 3983236,14 49,6 9,6 

Poddębice -6514457,09 1745668,78 -8260125,87 33,7 6,7 

Przedbórz -2936554,61 1629161,26 -4565715,87 40,2 7,7 

Rzgów -3300884 2679581 -5980465 14,4 6,2 

Stryków -5960392,9 8384596,3 -14344989,2 23,9 8,8 

Sulejów -2948413,64 3740058,37 -6688472,01 40,6 13,2 

Szadek -1418221,98 288726,79 -1706948,77 21,5 3,5 

Tuszyn -3141979,9 47693,49 -3189673,39 36,0 12,3 

Uniejów -4331138 12647635,33 -16978773,33 31,5 3,2 

Warta 508868,72 2131622,56 -1622753,84 22,9 9,8 

Wieluń -6284919,67 10491451,33 -16776371 22,7 4,1 

Wieruszów -3271613,44 1685479 -4957092,44 23,3 4,4 

Wolbórz -1432153,23 1894365,45 -3326518,68 40,9 7,7 

Zelów -8368997,32 -856048,25 -7512949,07 26,9 7,2 

Złoczew -3730679,63 111492,52 -3842172,15 38,9 13,0 

Żychlin -291347,95 -79960,04 -211387,91 23,7 5,9 

Źródło: opracowanie własne Sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat Zobowiązań jednostek samorządu 

terytorialnego w województwie łódzkim stan na koniec II kwartału 2012 r. 


