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Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 2009 r. 

 

 

 Zgodnie z dyspozycją art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych, w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) 

oraz zarządy powiatów, województwa i związków przedstawiały regionalnej izbie 

obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. W ustawowym terminie,  

tj. do 20 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdania złożyły 64 jednostki 

samorządu terytorialnego (ponad 71%). 

W okresie od 5 marca do 27 kwietnia br. składy orzekające regionalnej izby 

obrachunkowej, na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy  

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały 

przedłożone sprawozdania. Łącznie zostało wydanych 90 opinii, w tym 83 pozytywne  

i 7 z uwagami. Opinii z zastrzeżeniami ani negatywnych nie wydano. Wyniki opiniowania 

zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Wyszczególnienie 
Opinie pozytywne Opinie z uwagami  Razem 

ilość % ilość % ilość 

Gminy, w tym: 65 78,31 6 85,71 71 

- Miasto Opole 1 1,2 - - 1 

Powiaty 10 12,05 1 14,29 11 

Województwo 1 1,2 - - 1 

Związki 7 8,43 - - 7 

Razem: 83 100 7 100 90 

 

 Składy orzekające w wydanych uchwałach najczęściej zwracały uwagę na następujące 

nieprawidłowości: 

 wystąpienie na koniec roku budżetowego 2009 zobowiązań wymagalnych, co narusza 

dyspozycję art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających  

z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

 przekroczenie planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, co stanowi 

naruszenie zasad gospodarki finansowej określonych w art. 254 pkt 3 ustawy o finansach 

publicznych, według których dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot 
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określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień 

i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 

zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

 zrealizowanie przez zakłady budżetowe wydatków z tytułu odsetek (§ 4580 „Pozostałe 

odsetki”), co wskazuje na przesłanki wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych określone w treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z którym 

naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania jednostki 

sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat, 

 udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków bez uchwalenia odpowiedniej w tym 

zakresie uchwały organu stanowiącego. Powyższe stanowi naruszenie art. 81 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, według którego dotacja  

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu 

województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. 

 

Od wydanych opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetów nie wniesiono odwołań  

do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
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