
 

 

 

 

MINISTER  FINANSÓW      Warszawa, 2005-06-09 

 

  ST1-4800-538/2005/918 

 

 

 

 

Panie/ Panowie 

        Wójtowie, Burmistrzowie, 

        Prezydenci , Starostowie, 

        Marszałkowie 

 

        wszyscy 
 

 
 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (DzU nr 15, poz. 148 z późn. zm.), w przypadku, gdy wartość relacji łącznej 

kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z 

tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych 

do produktu krajowego brutto jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to: 

 

a) Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu 

budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż 

analogiczna relacja z roku bieżącego, 

b) relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu 

każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może być 

uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Jednocześnie, stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, 

w/w ograniczenia nie stosuje się do kwot deficytu jednostek samorządu terytorialnego 

sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat poprzednich, a także sfinansowanych emisją 

papierów wartościowych, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w związku ze środkami 

określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi 

lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.  

 



Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie 

ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

(M.P. nr 30, poz. 429), powyższa relacja wyniosła 50,2%. 

 

Ponadto informuję, że relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu 

państwa - zgodnie z ustawą budżetową na rok 2005 (DzU z 2004 r. nr 278, poz. 2755) - 

wynosi 20,0%. 

 

W związku z powyższym, jednostki samorządu terytorialnego, przystępując do 

opracowywania projektów uchwał budżetowych na 2006 r., powinny przestrzegać 

przepisów i relacji, o których mowa wyżej. 

 

 

 

z upoważnienia Ministra Finansów 
         SEKRETARZ STANU 
 
    Elżbieta Suchocka – Roguska 

 
 

 

 

 

Do wiadomości: 

 

Regionalne Izby Obrachunkowe 
wszystkie 


