
 
MINISTER FINANSÓW 
ST l -4800-654/2004 /1202 
        Warszawa, 2004 -08-25 
 
       Panie/Panowie 
       Prezesi 
       Regionalnych Izb Obrachunkowych 
       wszyscy  
  

W związku z faktem, iż jednostki samorządu terytorialnego przystępują do prac, 
związanych z przygotowywaniem projektów budżetów na rok 2005, pragnę zauważyć, że 
zgodnie z art. 45 ust. l ustawy o finansach publicznych, 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 zostać uchwalona w budżecie jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Stosownie do art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w/w ograniczenia nie stosuje się 
do kwot deficytu jednostek samorządu terytorialnego sfinansowanych nadwyżką budżetową z 
lat poprzednich. 
Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie ogłoszenia 
kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. l ustawy o finansach publicznych (M P z 2004 r. 
nr 23, poz. 403), relacja, o której mowa wyżej, przekroczyła poziom 50% i wyniosła 51,6%. 
Dodatkowo uprzejmie informuję, iż relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu 
państwa, zgodnie z ustawą budżetową na 2004r. wynosi 29,3%. 
W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego, przygotowując projekty 
budżetów na rok 2005, powinny przestrzegać przepisów, o których mowa wyżej. 
Zwracam się więc z uprzejmą prośbą, by w ramach szkoleń, związanych z przygotowaniem 
projektów budżetów na 2005r., które prowadzą regionalne izby obrachunkowe dla jednostek 
samorządu terytorialnego, zwrócić uwagę jednostkom samorządu terytorialnego na 
konieczność przestrzegania przepisów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. 
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