
Opole, 20 maja 2012 r. 

NA.II-035-22/12 

 

 

ANALIZA RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ  

W GOSPODARCE FINANSOWEJ - STAN NA 31.12.2011 R. 

 

Rosnące zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego stanowi podstawowy czynnik 

wpływający na możliwość wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej sektora 

samorządowego. Wobec powyższego, do sporządzenia wykazu j.s.t. województwa opolskiego 

o zwiększonym ryzyku zagrożeń w gospodarce finansowej w 2011 r. przyjęto kryteria 

odnoszące się do zadłużenia j.s.t. oraz do wyniku operacyjnego wykonania budżetu.  

W porównaniu do opracowywanych w latach poprzednich analiz zagrożeń w 

gospodarce finansowej j.s.t., zwiększono liczbę kryteriów z 6 do 7, dodając miernik związany 

z zasadą równoważenia budżetu j.s.t. zdefiniowaną w treści art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych
1
. Przy analizie wartości wskaźnika zadłużenia określonego w 

art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
2
, przyjęto 40% próg, 

którego przekroczenie może świadczyć o wystąpieniu potencjalnych zagrożeń.  

Przy doborze kryteriów wykorzystano przedstawione przez Ministerstwo Finansów na 

stronie internetowej
3
 opracowanie „Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego w latach 2008-2010”, które pozwala jednostkom samorządu 

terytorialnego, w ramach poszczególnych typów i kategorii, na samodzielną ocenę kondycji 

finansowej pod względem możliwości zaciągania zobowiązań czy podejmowania decyzji o 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zwana dalej 

ufp z 27 sierpnia 2009 r. 
Art. 242. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym 

planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z 

lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. 

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody 

bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku 

budżetowym. 
2
 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) zwana dalej ufp. 

Zgodnie z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241), art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

tracą moc z dniem 31 grudnia 2013 r. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zwana 

dalej pwufp. 
3
 http://www.mf.gov.pl w zakładce Finanse Publiczne - Finanse Samorządów – Opracowania opublikowano 

„Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010”. 

http://www.mf.gov.pl/
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charakterze rozwojowym, a także porównania swojej sytuacji finansowej z sytuacją 

finansową innych jednostek.  

Do obliczenia wskaźników wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdań z 

wykonania budżetów j.s.t. za 2011 r. sporządzanych na podstawie rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej
4
 oraz rozporządzenia w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
5
. 

Wielkości wskaźników, które stanowiły kryterium do objęcia danej jednostki analizą 

ryzyka wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej, przedstawiono w tabeli znajdującej 

się w tekście opracowania. Analogiczne wskaźniki oraz wyniki wykonania budżetów w 2011 

roku przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego zawarte są 

w załączniku tabelarycznym. 

 

1. Wskaźnik długu j.s.t., o którym mowa w art. 170 ust. 1 i 2 ufp w związku z art. 85 

pwufp. 

Na koniec roku budżetowego, stosownie do art. 170 ufp, łączna kwota długu jednostki 

samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60% wykonanych w danym roku 

budżetowym dochodów tej jednostki. Zbliżanie się długu jednostek do poziomu tego 

wskaźnika lub jego przekroczenie, może świadczyć o niezadowalającej sytuacji finansowej 

jednostki. 

Przedstawione w niniejszej analizie dane zaprezentowano zarówno z uwzględnieniem 

uregulowań art. 170 ust. 3 ufp, a zatem z zastosowaniem wyłączeń związanych z emisją 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z 

podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp, jak i pomijając 

celowo cyt. wielkości. Powyższa, podwójna prezentacja wynika z ograniczonych możliwości 

weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniach Rb- Z „o stanie zobowiązań według 

tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” oraz Rb-NDS „o nadwyżce/deficycie jednostki 

samorządu terytorialnego” z informacjami przekazanymi tut. Izbie
6
 w trybie art. 88 ustawy o 

                                                 
4
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 

20, poz. 103). 
5
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. nr 43, poz. 247). 
6
 Dane dostępne w WIAS pod numerem NA.II-423-3/12. 
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samorządzie gminnym
7
, art. 77a ustawy o samorządzie powiatowym

8
 i art. 80 ustawy o 

samorządzie województwa
9
.  

Niezastosowanie wyłączeń związane jest z koniecznością zachowania ostrożności przy 

dokonywaniu oceny wielkości wskaźnika. Wyliczanie wskaźników „zawyżonych” czyli z 

pominięciem odliczeń jest bezpieczniejsze, gdyż obrazuje faktyczne zadłużenie danej 

jednostki. Może się okazać, że w niektórych przypadkach jednostki, z różnych przyczyn, nie 

dostaną pełnego zwrotu środków z Unii Europejskiej, co spowoduje, że będą musiały 

sfinansować zadania z własnych środków. 

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów (pismo ST2-4834-

107/SZH/2008/1092 z lipca 2008 r.)
10

 dla ustalenia zakresu wyłączeń, przewidzianych  

w art. 170 ust. 3, istotne znaczenie ma użyty zwrot „w związku z umową”. W umowach 

zawieranych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp, ustala 

się wielkość środków przeznaczonych przez beneficjenta na realizację danego projektu oraz 

wielkość środków podlegających refundacji. Wyłączenia z limitu 60% dotyczą długu 

powstałego w celu zapewnienia wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego 

i długu zaciągniętego na sfinansowanie zadania w części podlegającej refundacji.  

Przepis art. 170 ust. 3 ufp nie ma zastosowania po zakończeniu programu, projektu lub 

zadania realizowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp oraz otrzymaniu 

refundacji dokonanych wydatków. Istnieją wątpliwości co uznać za moment zakończenia 

realizacji programu, projektu, kiedy już nie stosuje się wspomnianych ograniczeń z art. 170 

ust. 3 ufp.  

W projekcie zmiany ustawy o finansach publicznych z dnia 15 marca br.
11

 przewiduje 

się dodanie regulacji, stanowiącej kontynuację ograniczenia poziomu zadłużenia, o którym 

mowa w art. 170 ufp, a które przestanie obowiązywać po dniu 31 grudnia 2013 r. Regulacja 

ograniczająca poziom długu j.s.t. miałaby analogiczne wyłączenia, jakie planuje się 

wprowadzić do limitu spłaty zobowiązań j.s.t. tj. wyłączeniom podlegałyby zobowiązania 

zaciągnięte na realizację „projektu unijnego” oraz projektu realizowanego z innych środków 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wyłącznie w kwocie odpowiadającej refundacji. 

Wobec projektowych zmian, należy mieć na względzie, iż wyłączenia z limitów zadłużenia 

                                                 
7
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.). 

8
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). 

9
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.). 

10
 http://www.rio.opole.pl w zakładce Informacje tematyczne – Budżet – archiwum. 

11
 Projekt ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów 

http://www.mf.gov.pl w zakładce Projekty aktów prawnych – Finanse publiczne. 

http://www.rio.opole.pl/
http://www.mf.gov.pl/
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będą w przyszłości mniejsze (będą dotyczyły tylko części refundowanej), a zatem zwiększą 

się wskaźniki zadłużenia j.s.t. 

Do celów analizy przyjęto, iż wartością „alarmową” omawianego wskaźnika (w tabeli 

kol. 3, 4) jest przekroczenie 50% - w przypadku liczenia pełnego długu lub przekroczenie 40% - 

przy dokonywaniu wyłączeń. 

 

2. Relacja skumulowanego zadłużenia do dochodów. 

Sposób obliczenia wskaźnika z art. 170 ufp nie odzwierciedla - w sensie 

ekonomicznym - stanu zagrożenia dla budżetu j.s.t., z powodu nieujęcia długu jednostek 

organizacyjnych powiązanych z budżetem. Dla celów przedmiotowej analizy uwzględniono 

łączne zobowiązania j.s.t. i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz 

zadłużenie podmiotów, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka 

samorządu terytorialnego, tj. instytucji kultury, SP ZOZ, samorządowych osób prawnych. 

Kryterium to może wskazywać potencjalne zagrożenia dla płynności finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego, np. w przypadku likwidacji SP ZOZ, zobowiązania likwidowanych 

jednostek stają się zobowiązaniami j.s.t.
12

 

Do celów analizy przyjęto, iż wskaźnik skumulowanego zadłużenia w stosunku do 

dochodów (kol. 5) przekraczający 50% jest niepokojący. 

 

3. Stosunek spłaty przypadających na dany rok budżetowy rozchodów i wydatków 

dotyczących zobowiązań finansowych j.s.t. do planowanych dochodów budżetu j.s.t. na 

ten rok. 

Ustawowe ograniczenia dotyczą również limitu rocznych spłat zobowiązań j.s.t. 

wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych 

oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, ustalanego w stosunku do 

planowanych dochodów budżetowych. Przy omawianym wskaźniku posłużono się, jak 

powyżej, oceną sytuacji w oparciu o wyniki obliczeń zgodnie z art. 169 ust. 3 ufp oraz nie 

dokonując wyłączeń dotyczących środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 określonych w tym 

przepisie.  

 

 

 

                                                 
12

 Art 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.). 
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Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: 

- spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie deficytu budżetowego lub 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub wykupu papierów wartościowych 

emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na te cele, 

- odsetek i dyskonta od wymienionych zobowiązań oraz odsetek od kredytów i pożyczek 

krótkoterminowych zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, 

- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego poręczeń oraz gwarancji, 

nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki 

samorządu terytorialnego – art. 169 ufp. 

Limity ustawowe zabezpieczają j.s.t. przed nadmiernym angażowaniem środków 

publicznych w operacje związane ze spłatą zobowiązań finansowych i ich obsługą. Zbyt 

wysoki poziom tych wydatków i rozchodów może bowiem stanowić zagrożenie dla właściwej 

realizacji zadań publicznych w danym roku – środki publiczne zamiast na wykonywanie tych 

zadań, zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań i obsługę zadłużenia. 

W opracowaniu przyjęto jako niebezpieczny wskaźnik (kol. 6, 7) przekraczający 10%. 

 

4. Wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia. 

Wskaźnik obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą 

zadłużenia (spłata rat kapitałowych i odsetek). Wartość wskaźnika większa niż 100% 

świadczy o tym, że dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących  

i obsługę zadłużenia. Jednostka, w której wskaźnik (kol. 8) przekroczył 100% jest zmuszona 

na te cele przeznaczać dochody majątkowe lub przychody. 

 

5. Wystąpienie zobowiązań wymagalnych. 

 Wystąpienie zobowiązań wymagalnych, w każdym przypadku, narusza zasady 

gospodarki finansowej określone w ustawie o finansach publicznych. Powstanie zobowiązań 

wymagalnych narusza dyspozycję art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r., 

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

terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. 
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Nieterminowe regulowanie zobowiązań może być konsekwencją braku płynności 

finansowej w jednostce, może również świadczyć o naruszeniu zasad kontroli zarządczej 

przez osoby gospodarujące środkami publicznymi.  

Wielkość wskaźnika będącego relacją zobowiązań wymagalnych do dochodów  

(kol. 10), pokazuje nie tylko w jakiej części poziom tych zobowiązań odnosi się do dochodów 

danej jednostki, ale pozwala również na obiektywne porównanie z innymi j.s.t. 

Dla celów niniejszego opracowania przyjęto, iż jednym z czynników zwiększonego 

ryzyka zagrożeń są zobowiązania wymagalne  przekraczające kwotę 100.000,00 zł.  

 

6. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej (deficytu operacyjnego) w dochodach 

ogółem. 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona jest jako 

wynik bieżący, który w przypadku osiągania wartości dodatnich stanowi nadwyżkę 

operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). 

Wynik bieżący wskazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć 

wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna daje jednostce samorządu 

terytorialnego możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno 

bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej 

zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Im wyższa jest jej wartość, tym większe są 

możliwości inwestowania przez jednostkę. 

Wystąpienie deficytu operacyjnego, a zatem brak nadwyżki oznacza, że wydatki 

bieżące osiągnęły poziom przekraczający możliwości finansowe j.s.t. Finansowanie zadań 

bieżących odbywa się kosztem sprzedaży majątku jednostki lub poprzez zaciąganie nowych 

zobowiązań.  

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (kol. 11) określa 

możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań. Im wyższa jest wartość tego udziału, tym 

większe są perspektywy inwestycyjne lub większe szanse zwiększenia wydatków bieżących. 

Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na niekorzystną sytuację finansową jednostki. 

 

7. Brak środków na pokrycie deficytu operacyjnego. 

W 2011 r. do uchwalania budżetów j.s.t. po raz pierwszy miał zastosowanie artykuł 242 

ufp z 27 sierpnia 2009 r., który wprowadził zakaz planowania wydatków bieżących w 

wysokości przekraczającej dochody bieżące. Zakaz ten ustawodawca złagodził o możliwość 

pokrywania ewentualnego niedoboru z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych 



 7 

środków. Na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane 

dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przy 

realizacji zadań bieżących ze środków UE, wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż 

wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne 

środki jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków UE. Dotyczy to 

wyłącznie przypadku, gdy kwota ta nie została przekazana w danym roku budżetowym. 

Wprowadzone rozwiązania, według ustawodawcy, sprzyjają racjonalnej gospodarce 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 

Należy zaznaczyć, że regulacja zawarta w omawianym przepisie powiązana jest z 

podziałem dochodów i wydatków budżetu j.s.t. na dochody bieżące i majątkowe (art. 235 ufp 

z 27 sierpnia 2009 r.) oraz wydatki bieżące i majątkowe (art. 236 ufp z 27 sierpnia 2009 r.). 

Ograniczenia wynikające z art. 242 nie dotyczą dochodów i wydatków majątkowych. 

Dla celów analizy przyjęto, iż jednym z czynników zwiększonego ryzyka zagrożeń jest 

sytuacja, w której nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki nie pokrywają ujemnej 

różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (kol.12) tj. deficytu 

operacyjnego. 

 

8. Jednostki samorządu terytorialnego, w których wystąpiły zagrożenia w gospodarce 

finansowej. 

Przy przyjętych powyżej kryteriach założono, iż o zakwalifikowaniu danej jednostki 

do wykazu jednostek o zwiększonym ryzyku zagrożeń w gospodarce finansowej stanowiło 

będzie wystąpienie co najmniej 3 spośród wskazanych wyżej kryteriów lub jedno rzutujące 

na stabilność finansów jak: 

- wskaźnik skumulowanego zadłużenia wyższy od 70%, 

- relacja deficytu operacyjnego do dochodów na poziomie wyższym od 5%, 

- relacja zobowiązań wymagalnych w odniesieniu do dochodów ogółem na poziomie 

wyższym od 5%. 

 

Analiza zestawionych danych pozwoliła wskazać 13 jednostek samorządu 

terytorialnego, w których ryzyko wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej na dzień 

31.12.2011 r. było zwiększone.  

Dane dotyczące tych jednostek przedstawia poniższa tabela. 
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Lp Nazwa jednostki 

Zadłużenie w 
stosunku do 
dochodów 

Skumulo
wane 

zadłuże-
nie do 
docho-

dów 
>50% 

Wskaźnik spłaty 
długu 

Wskaźnik 
obciążenia 
dochodów 

bież.wydatka
-mi bież. i 
obsługą 

zadłużenia 
>100% 

Zobowiązania 
wymagalne 

do dochodów 

Udział 
nadwyżki 

operacyjnej 
(def.opera-
cyjnego) w 
dochodach 

ogółem 
w % 

Dochody 
bieżące 

+nadwyżka 
budżetowa z lat 

ubiegłych 
+ wolne środki 

- wydatki 
bieżące 
(w zł) 

>50% 
bez 

wyłą-
czeń 

>40% z 
wyłącze

niami 

>15% 
bez 

wyłą-
czeń 

>10% z 
wyłącze-

niami 
w zł w % 

1 2 3 4 5 6 7 12 9 10 11 12 

2 Nr kryterium 1 2 3 4 5 6 7 

1 Byczyna 51,4% 40,7% 51,5% 16,3% 10,1% 107,7% 0 0,0% 2,6% 1 024 006 

2 Dobrodzień 44,4% 40,8% 44,4% 18,8% 9,8% 105,6% 0 0,0% 10,0% 5 980 349 

3 Głuchołazy 56,4% 48,9% 56,7% 8,0% 6,0% 103,7% 1 200 0,0% 2,6% 10 198 419 

4 Kluczbork 46,0% 45,0% 46,0% 15,9% 13,7% 115,0% 210 311 0,2% 2,0% 2 229 330 

5 Korfantów 52,7% 52,7% 52,7% 6,7% 6,7% 100,8% 0 0,0% 4,6% 1 258 779 

6 Lewin Brzeski 33,4% 7,8% 33,4% 17,9% 3,9% 112,1% 0 0,0% -0,3% 1 694 705 

7 Domaszowice 59,7% 25,8% 59,7% 11,8% 8,5% 113,0% 332 0,0% -3,6% 309 920 

8 Izbicko 101,6% 16,3% 101,6% 22,4% 4,8% 105,8% 0 0,0% 3,7% 1 219 815 

9 Olszanka 40,3% 36,8% 40,4% 9,8% 6,4% 112,1% 186 030 1,4% -3,1% 451 715 

10 Skarbimierz 57,6% 57,6% 57,6% 11,8% 11,8% 93,8% 0 0,0% 13,3% 4 099 945 

11 Zębowice 41,5% 41,5% 41,5% 15,4% 7,2% 104,0% 0 0,0% 10,4% 1 525 885 

12 Powiat Kluczborski 57,4% 57,4% 70,0% 10,1% 10,1% 107,2% 0 0,0% 1,2% 2 745 059 

13 
Województwo 
Opolskie 

55,6% 55,6% 57,4% 6,7% 6,7% 105,6% 0 0,0% 1,0% 26 118 836 

 

Większość j.s.t. które znalazły się w wykazie jednostek o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia zagrożeń miało podwyższony poziom zadłużenia. We wszystkich jednostkach (z 

wyjątkiem gminy Skarbimierz) wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami 

bieżącymi i obsługą zadłużenia był na poziomie przekraczającym 100%, co oznacza, że 

jednostki te nie osiągały wystarczająco wysokich dochodów na realizację zaplanowanych 

zadań i korzystały ze zwrotnych źródeł przychodów, co pociąga za sobą konieczność 

ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia i ogranicza ich możliwości finansowe w przyszłości. 

Wydatki bieżące wszystkich j.s.t. na dzień 31 grudnia 2011 r. znalazły pokrycie w 

dochodach bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego i wolne 

środki, a zatem spełniony został wymóg ustawowy, wynikający z art. 242 ust. 2 ufp z 27 

sierpnia 2009 r., a kryterium to nie rzutowało na ujęcie w wykazie żadnej z jednostek. Jednak 

różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, gdy nie uwzględniano 

wpływu nadwyżki budżetowej i wolnych środków (tzw. bieżący wynik operacyjny) była 

liczbą ujemną w 4 gminach województwa opolskiego (z tego 3 gminy: Lewin Brzeski, 

Domaszowice i Olszanka znalazły się w powyższym wykazie). 

Zobowiązania wymagalne na poziomie przekraczającym 100 tys. zł (kol. 9,10) 

wystąpiły w dwóch gminach – Kluczbork i Olszanka. 
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 W 6 gminach województwa opolskiego (Byczyna, Głuchołazy, Kluczbork, Lewin 

Brzeski, Olszanka, Skarbimierz) i w Powiecie Kluczborskim utrzymuje się przez kolejny rok 

zwiększone ryzyko wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej (były one ujęte w 

analogicznym wykazie za 2010 r.).  

 

8.1. Gmina Byczyna. 

W gminie Byczyna odnotowano na koniec 2011 r. jednocześnie podwyższony poziom 

wskaźników: zadłużenia (51,4% przed dokonaniem wyłączeń i 40,7% po wyłączeniach), 

spłaty długu (odpowiednio 16,3% i 10,1%) oraz obciążenia dochodów bieżących wydatkami 

bieżącymi i obsługą zadłużenia (107,7%). Ponadto gmina zakończyła rok deficytem 

budżetowym, który w relacji do dochodów wyniósł 3,7%. Łączne zadłużenie gminy na koniec 

roku budżetowego wyniosło 16 267 tys. zł, z czego 14 761 tys. zł zaciągnięto w bankach 

komercyjnych, 572 tys. zł w Banku Gospodarstwa Krajowego, 431 tys. zł w WFOŚiGW. 

Gmina Byczyna posiadała również zobowiązania z tytułu zakupu na raty budynku internatu, 

warsztatów szkolnych i laptopa.  

W sprawozdaniu Rb-Z nie wykazano żadnych zobowiązań wymagalnych ani 

zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Wartość kredytów i pożyczek na realizację 

programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 ufp wyniosła 3 390 tys. zł. 

Jak wynika ze sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Byczyna za 

2011 r., w trakcie roku gmina korzystała z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, gdyż 

„wpływające dochody nie pokrywały zapotrzebowania na wydatki i rozchody”, jednocześnie 

realizując kosztowne inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej, 

termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, budową mieszkań socjalnych. Kredyt 

obrotowy został spłacony do końca roku i wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina 

wypracowała nadwyżkę operacyjną. Ponadto, jak zawarto w sprawozdaniu opisowym, w 

2011 r. miała nastąpić spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające działania z 

udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 1 560 tys. zł, ale w trakcie roku 

budżetowego nie wpłynęły środki z dofinansowania, stąd rozchody zostały ujęte w planie 

budżetu na 2012 r. 
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8.2. Gmina Dobrodzień. 

W gminie Dobrodzień wskaźnik zadłużenia, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 

nieznacznie przekroczył założone w analizie kryterium i wyniósł 40,8%. Bez wyłączeń 

zadłużenie gminy w stosunku do dochodów wynosiło 44,4%. 

Wskaźnik spłaty długu gminy wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 18,8%, co 

wynikało z przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 4 736 tys. zł oraz 

odsetek od zaciągniętych zobowiązań w kwocie 450 tys. zł. Po zastosowaniu wyłączeń, 

 o których mowa w art. 169 ust. 3 ufp, wskaźnik spłaty długu obniżył się do 9,8%. 

Wydatki bieżące gminy łącznie z kwotami spłat rat zobowiązań przewyższały 

dochody bieżące, o czym świadczy wskaźnik obciążenia dochodów bieżących na poziomie 

105,6%.  

Deficyt budżetowy gminy w kwocie 2 164 tys. zł powstał w związku z dokonanymi 

wydatkami inwestycyjnymi. 

 

8.3. Gmina Głuchołazy 

Zadłużenie Głuchołaz na koniec 2011 r. wyniosło 34 181 tys. zł, w tym zadłużenie 

wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji 33 698 tys. zł, 

zobowiązania z tytułu utrzymania i remontu oświetlenia ulicznego 482 tys. zł, a zobowiązania 

wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 1,2 tys. zł. Ponadto zadłużenie samorządowej 

instytucji kultury wyniosło 173 tys. zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu 100 tys. zł i 

zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług 73 tys. zł. Gmina Głuchołazy 

udzieliła poręczenia kredytu instytucji kultury - Centrum Kultury na kwotę 116 tys. zł.  

Wskaźnik zadłużenia gminy bez wyłączeń stanowił 56,4%, po wyłączeniach 48,9%, 

natomiast po uwzględnieniu zadłużenia instytucji kultury 56,7%.  

Wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 

był na poziomie 103,7%. 

Ponadto na koniec roku wydatki budżetowe gminy przekroczyły jej dochody o kwotę 

15 877 tys. zł. Deficyt, który został pokryty przychodami z obligacji komunalnych i wolnymi 

środkami, w odniesieniu do dochodów gminy stanowił 26,2%. 

 

8.4. Gmina Kluczbork. 

W gminie Kluczbork wskaźnik spłaty długu, liczony bez uwzględniania wyłączeń, na 

dzień 31.12.2011 r. wyniósł 15,9%, a po uwzględnieniu wyłączeń 13,7%. Rozchody gminy w 
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kwocie 14 250 tys. zł dotyczyły spłaty pożyczki z BGK, pożyczek z WFOŚiGW i kredytów, 

a koszty obsługi długu wyniosły 1 731 tys. zł. 

Wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł 46,0%, po włączeniach stanowił 45,0%.  

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań w wysokości 60 tys. zł wynikała z 

tytułu udzielonego poręczenia kredytu Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Stobrawy”.  

Wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 

wyniósł 115,0%. Jak wynika ze sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2011 r., w 

trakcie realizacji dużych zadań inwestycyjnych występowały problemy finansowe, a w 

szczególności przy zadaniach w ramach programów unijnych. W ciągu roku gmina korzystała 

z kredytu w bieżącym rachunku bankowym w kwocie 6 mln zł, a przy zadaniach 

realizowanych ze środków PROW gmina korzystała z pożyczek zaciąganych w BGK. 

Z powodu braku zainteresowania ze strony nabywców, na przestrzeni roku wystąpiły 

duże problemy z osiągnięciem zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.  

Częściowy brak płynności finansowej spowodował nieterminowe płacenie faktur za 

wykonane usługi oraz powstanie zobowiązań wymagalnych w wysokości 210 tys. zł. 

Deficyt budżetu gminy wyniósł 5 617 tys. zł (5,8% w relacji do dochodów). 

 

8.5. Gmina Korfantów. 

Gmina Korfantów znalazła się na liście jednostek o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

zagrożeń w gospodarce finansowej z powodu podwyższonego poziomu zadłużenia w 

odniesieniu do dochodów – 52,7%. Zadłużenie dotyczyło w całości zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych przez gminę kredytów i nie podlegało zmniejszeniu w związku z umową 

zawartą z podmiotem dysponującym środkami unijnymi.  

Gmina Korfantów posiadała na koniec 2011 r. niewymagalne zobowiązania z tytułu 

udzielonego poręczenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 24 tys. zł. 

Dochody bieżące gminy w minimalnym stopniu nie pokryły wydatków bieżących 

wraz z spłatami rat kredytów (wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami 

bieżącymi i obsługą zadłużenia wyniósł 100,8%). 

Ponadto należy wskazać, iż deficyt budżetowy gminy powstał w wyniku działalności 

inwestycyjnej, a przewaga wydatków majątkowych nad dochodami majątkowymi wyniosła 

2 613 tys. zł. 
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8.6. Gmina Lewin Brzeski. 

W gminie Lewin Brzeski wskaźnik spłaty długu liczony bez wyłączeń wg stanu na 

dzień 31.12.2011 r. wyniósł 17,9%, co wynikało z przypadających na ten rok spłat rat 

kredytów w wysokości 6 501 tys. zł, potencjalnych spłat udzielonych poręczeń w wysokości 

148 tys. zł i odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 424 tys. zł. Po zastosowaniu 

wyłączeń o których mowa w art. 169 ust. 3 ufp wskaźnik spłaty długu zmniejszył się do 

poziomu 3,9%.  

Poziom wydatków bieżących wraz z kwotami spłat rat kredytowych w odniesieniu do 

dochodów gminy był podwyższony, o czym świadczy wskaźnik obciążenia dochodów 

bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia na poziomie 112,1%. 

 Na wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 4 557 tys. zł miał wpływ deficyt 

operacyjny w wysokości 121 tys. zł oraz ujemna różnica pomiędzy dochodami majątkowymi 

i wydatkami majątkowymi w wysokości 4 436 tys. zł. Deficyt operacyjny stanowił 0,3% 

dochodów gminy. 

 

8.7. Gmina Domaszowice 

Wskaźnik zadłużenia w gminie Domaszowice na koniec analizowanego okresu zbliżył 

się do ustawowego limitu i wyniósł 59,7%. Po uwzględnieniu wyłączeń jego wielkość spadła 

do poziomu 25,8%. Zobowiązania gminy wynikają z zaciągniętych w bankach kredytów, 

pożyczek z WFOŚiGW, wyemitowanych obligacji oraz z zobowiązań wymagalnych z tytułu 

dostaw towarów i usług. Ponadto należy wskazać na wysoką wartość nominalną 

niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Zakładu 

Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., która wyniosła 327 tys. zł. 

Gmina na koniec roku osiągnęła deficyt w wysokości 4 185 tys. zł, który w 

odniesieniu do jej dochodów stanowił 36,0%. Deficyt operacyjny wyniósł 413 tys. zł, to jest 

3,6% w stosunku do dochodów. Na wysokość deficytu wpłynęła przede wszystkim realizacja 

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

w Gręboszowie”. Na realizację całości tej inwestycji gmina zaciągnęła pożyczki, które – jak 

wynika ze sprawozdania opisowego, po otrzymaniu dofinansowania z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w części będą spłacone z otrzymanych środków, co 

pozwoli na zmniejszenie wskaźników zadłużenia. 

Wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 

wyniósł 113,0%. 
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8.8. Gmina Izbicko. 

Wskaźnik zadłużenia gminy Izbicko liczony wg stanu na 31.12.2011 r., bez 

zastosowania wyłączeń, osiągnął poziom 101,6%, po uwzględnieniu wyłączeń wartość 

wskaźnika zmniejszyła się do 16,3%.  

Analogicznie ukształtowała się wielkość wskaźnika spłaty długu. Przed 

zastosowaniem wyłączeń wskaźnik spłaty długu wyniósł 22,4%, po zastosowaniu wyłączeń 

zmalał do 4,8%. 

Na zobowiązania gminy w wysokości 13 740 tys. zł złożyły się kredyty zaciągnięte w 

bankach komercyjnych (8 610 tys. zł), pożyczki z WFOŚiGW (2 865 tys. zł), pożyczki z 

Banku Gospodarstwa Krajowego (2 100 tys. zł) oraz zobowiązanie z tytułu wymiany 

oświetlenia na energooszczędne (165 tys. zł). Zgodnie z informacją Wójta Gminy, aż  

11 535 tys. zł to zobowiązania zaciągnięte na realizację programów i projektów 

finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. 

Ze sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2011 r. wynikało, że plan 

dochodów gminy wykonano w 83,1%. Niski stopień realizacji dochodów spowodowany był 

nieprzekazaniem środków z tytułu finansowania programów i projektów z Funduszy 

Europejskich, zaległościami w uiszczaniu zobowiązań podatkowych oraz niewykonaniem 

planu sprzedaży nieruchomości. 

Deficyt budżetu gminy osiągnął wartość 6 933 tys. zł, co w odniesieniu do dochodów 

gminy stanowiło 51,3%. 

Wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 

wyniósł 105,8%. 

 

8.9. Gmina Olszanka, 

Gmina Olszanka zakończyła 2011 r. deficytem budżetowym w wysokości 660 tys. zł 

(5,0% w stosunku do dochodów) oraz deficytem operacyjnym 405 tys. zł (3,1% w stosunku 

do dochodów).  

Dochody bieżące gminy nie wystarczyły na pokrycie wydatków bieżących oraz 

obsługę zadłużenia, o czym świadczy wskaźnik obciążenia dochodów bieżących na poziomie 

112,1%.  

Ponadto wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 186 tys. zł, co w relacji do 

dochodów stanowiło 1,4%. Zobowiązania wymagalne w całości powstały w zakładzie 

budżetowym i dotyczyły dostaw towarów i usług oraz nieopłaconych składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 
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Gmina Olszanka posiadała na koniec 2011 r. niewymagalne zobowiązania z tytułu 

udzielonego poręczenia pożyczki w wysokości 3 825 tys. zł. 

Wskaźnik zadłużenia gminy Olszanka ukształtował się na poziomie 40,3% (po 

wyłączeniach 36,8%), a wskaźnik spłaty długu wyniósł 9,8% (po wyłączeniach – 6,4%). 

 

8.10. Gmina Skarbimierz. 

Gmina Skarbimierz posiadała na koniec 2011 r. najwyższy wśród j.s.t. województwa 

opolskiego, zbliżający się do dopuszczalnej ustawowej wartości, poziom zadłużenia (po 

odliczeniach) w relacji do dochodów - 57,6%. Zadłużenie gminy w wysokości 13 806 tys. zł, 

związane było z zaciągniętymi kredytami i wyemitowanymi obligacjami (13 241 tys. zł) oraz 

z wykupem wierzytelności przez bank w związku z realizacją zadania inwestycyjnego 

(565 tys. zł). W sprawozdaniu Rb-Z gmina nie wykazała żadnych kwot zobowiązań 

zaciągniętych na realizację zadań z udziałem środków unijnych.  

Ponadto należy wskazać, iż gmina posiada niewymagalne zobowiązania w wysokości 

11 003 tys. zł z tytułu udzielonego długoterminowego poręczenia spłaty pożyczki 

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, które wykonało na terenie gminy 

kanalizację sanitarną w ramach programu ISPA. 

Wskaźnik spłaty długu wyniósł 11,8%. 

Gmina zakończyła rok budżetowy nadwyżką budżetową w wysokości 697 tys. zł, 

jednak jak wynika ze sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 

2011 r., mimo wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, zwiększanie wydatków 

inwestycyjnych nie było możliwe i część inwestycji gminnych musiała zostać przeniesiona do 

realizacji przez spółkę.  

 

8.11. Gmina Zębowice. 

Wskaźnik spłaty długu gminy Zębowice liczony wg stanu na 31.12.2011 r., bez 

zastosowania wyłączeń wyniósł 15,4%, natomiast po odjęciu rat związanych z zaciągniętą 

pożyczką na realizację zadania współfinansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 ufp, obniżył się do 7,2%. 

 Zobowiązania gminy Zębowice na koniec 2011 r. stanowiły kwotę 5 137 tys. zł, co w 

relacji do jej dochodów stanowiło 41,5%. 

 Pomimo, że gmina wypracowała na koniec roku nadwyżkę budżetową oraz nadwyżkę 

operacyjną, wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą 
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zadłużenia był podwyższony - 104,0%. Na powyższe miała wpływ spłata pożyczki z Banku 

Gospodarstwa Krajowego. 

 

8.12. Powiat Kluczborski. 

W Powiecie Kluczborskim na koniec 2011 roku wystąpił podwyższony – bliski 

dopuszczalnego, poziom zadłużenia w relacji do dochodów (57,4%) oraz wysoki poziom 

skumulowanego zadłużenia (70,0%). 

Wskaźnik spłaty długu ukształtował się na poziomie 10,1%.  

Chociaż na koniec roku wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 774 tys. zł 

(1,2% w stosunku do dochodów ogółem), to dochody bieżące nie wystarczyły na pokrycie 

wydatków bieżących oraz na spłatę rat kredytów i wykup obligacji. Wskaźnik obciążenia 

dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia wyniósł 107,2%. 

Według sprawozdania Rb-Z na koniec 2011 r. stan zobowiązań Powiatu 

Kluczborskiego wyniósł 36 847 tys. zł, z czego zaciągnięte kredyty stanowiły 25 147 tys. zł, a 

zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 11 700 tys. zł. Na koniec 2011 roku powiat 

nie miał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania powiatu w stosunku do roku 

poprzedniego wzrosły o 2 354 tys. zł (o 6,8%), a zobowiązania SPZOZ wzrosły –  

o 107 tys. zł. Łącznie zadłużenie powiatu oraz SPZOZ-u wzrosło - o 2 461 tys. zł (o 5,8%). 

Zmiany zadłużenia powiatu w latach 2007-2011 przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Zobowiązania 

powiatu 

kluczborskiego 

w latach 

2007 2008 2009 2010 2011 

Dynamika 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

1 2 3 4 5 6 3:2 4:3 5:4 6:5 

zobowiązania 

powiatu (zł) 26 931 946 27 700 579 32 125 828 34 492 717 36 847 176 102,9 116,0 107,4 106,8 

zobowiązania  
SPZOZ (zł) 8 076 755 8 500 580 7 971 976 8 024 393 8 130 928 105,2 93,8 100,7 101,3 

skumulowane 

zadłużenie (zł) 35 008 701 36 201 159 40 097 804 42 517 109 44 978 104 103,4 110,8 106,0 105,8 

 

Niepokoić może systematycznie rosnące skumulowane zadłużenie Powiatu Kluczborskiego. 

Od roku 2007 wzrosło ono o prawie 10 mln zł, a jednostka ta nieprzerwanie od tego roku 

znajduje się na liście jednostek o zwiększonym ryzyku wystąpienia zagrożeń w gospodarce 

finansowej. 

Na łączną kwotę zobowiązań SPZOZ składały się: 

- pożyczka udzielona SPZOZ przez Starostwo Powiatowe - 2 750 tys. zł, 

- koszty komornicze – 253 tys. zł, 

- wymagalne składki do ZUS i koszty egzekucji ZUS - 4 247 tys. zł, 
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- wymagalne zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw towarów i usług – 

826 tys. zł,  

- zobowiązania z tytułu zasądzonej renty, należności adwokackiej – 33 tys. zł,  

- koszty sądowe – 22 tys. zł. 

Odsetki naliczone od zobowiązań SPZOZ wyniosły 5 614 tys. zł. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej 

Kluczbork nie prowadzi działalności medycznej, a jedynie czynności administracyjne, co jest 

związane z unieważnieniem w 2008 r. procesu likwidacji tej jednostki. Jak wynika ze 

sprawozdania p.o. Dyrektora SPZOZ dla Zarządu Powiatu w Kluczborku za 2011 r., 

jednostka w okresie sprawozdawczym wygenerowała stratę w wysokości 743 tys. zł. Po 

uwzględnieniu straty z poprzedniego okresu ogólna strata powiększyła się do kwoty  

13 745 tys. zł. 

 

8.13. Samorządowe Województwo Opolskie. 

Samorządowe Województwo Opolskie znalazło się na powyższej liście z powodu 

poziomu wskaźnika zadłużenia i skumulowanego zadłużenia przekraczającego 55%, przy 

jednoczesnym obciążeniu dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia na 

poziomie 105,6%. Zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji 

zamknęło się kwotą 254 474 tys. zł. Zadłużenie samorządowych instytucji kultury wyniosło 

3 111 tys. zł, SPZOZ – 4 862 tys. zł, a samorządowej osoby prawnej - Opolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego - 300 tys. zł.  

Zobowiązania wymagalne w województwie samorządowym nie wystąpiły. 

W 2011 r. planowane spłaty rat pożyczki oraz wykupu obligacji stanowiły kwotę 

21 041 tys. zł, a planowane koszty emisji papierów wartościowych wraz z odsetkami 

12 040 tys. zł. Na obsługę zadłużenia województwo faktycznie wydatkowało 32 869 tys. zł, z 

czego 11 829 tys. zł stanowiły odsetki. Regulowanie zobowiązań nie było zagrożone, gdyż 

wskaźnik spłaty długu wyniósł 6,7% i był znacznie niższy od dopuszczalnego. 

Łączna wartość poręczeń udzielonych przez województwo wyniosła 5 108 tys. zł. 

Poręczenia dotyczyły pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW przez Teatr im. Jana 

Kochanowskiego w Opolu, Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, Szpital 

Wojewódzki w Opolu, Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-

Reumatologicznych z siedzibą w Kup oraz pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa 

Krajowego przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 

Branicach. 
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Województwo Opolskie zakończyło rok budżetowy deficytem w wysokości 

26 729 tys. zł (w relacji do dochodów 5,8%), który powstał w wyniku realizacji wyższych 

wydatków majątkowych niż dochodów majątkowych. Jednakże biorąc pod uwagę strukturę 

dochodów województwa, w której dotacje i subwencje stanowiły ponad 70% budżetu, 

bieżący wynik operacyjny był dodatni. 

 

9. Zakończenie. 

Zadłużenie ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 

okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wzrosło o 12,8% (z 1 191 733 tys. zł w 2010 r. do 

1 344 652 tys. zł w 2011 r.). Podobnie jak w roku ubiegłym, zaciągane zobowiązania w 

znacznym stopniu przeznaczone były na cele inwestycyjne i częściowo będą zrefundowane ze 

środków unijnych, jednak miały one wpływ na pogorszenie płynności finansowej niektórych 

jednostek i ograniczenie możliwości dalszego zadłużania. 

W przypadku 5 jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego (tj. 4 

gmin i powiatu) o zakwalifikowaniu do listy jednostek o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

zagrożeń w gospodarce finansowej zadecydowało wypełnienie 4 założonych kryteriów, 

pozostałe jednostki wypełniły po 3 kryteria, natomiast uwzględniając permanentnie rosnące 

zadłużenie, spośród j.s.t województwa opolskiego na pierwszym miejscu plasuje się Powiat 

Kluczborski. 

Wprawdzie przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

określający indywidualny wskaźnik zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego będzie 

miał zastosowanie po raz pierwszy do budżetów na 2014 rok, to już obecnie należy tak 

planować realizację zadań, by spełnić określoną w nim relację, co jest warunkiem uchwalenia 

budżetu w przyszłości. 

 

 

 

 

Przygotowała        Zatwierdziła 

Starszy  specjalista Wydziału       Naczelnik Wydziału 

Informacji Analiz i Szkoleń       Alicja Zembaczyńska 

Katarzyna Sikocińska        



Ryzyko zagrożeń wg stanu na dzień 31.12.2011 r. Załącznik 1

 >50% bez 

wyłączeń

 >40% z 

wyłączeniami

>15% bez 

wyłączeń

>10% z 

wyłączeniami
 w zł

do dochodów   

w %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Nr kryterium 2 4 6 7

1 Brzeg 31,9% 30,7% 31,9% 3,8% 3,8% 99,5% 0 0,0% 2,3% 4 219 533

2 Kędzierzyn-Koźle 38,3% 38,3% 38,3% 12,3% 12,3% 109,7% 0 0,0% 7,5% 22 274 368

3 Baborów 40,8% 35,3% 40,8% 14,8% 10,6% 106,4% 0 0,0% 3,2% 929 630

4 Biała 21,7% 19,5% 21,7% 5,0% 4,8% 99,2% 0 0,0% 4,8% 3 166 466

5 Byczyna 51,4% 40,7% 51,5% 16,3% 10,1% 107,7% 0 0,0% 2,6% 1 024 006

6 Dobrodzień 44,4% 40,8% 44,4% 18,8% 9,8% 105,6% 0 0,0% 10,0% 5 980 349

7 Głogówek 31,3% 31,3% 31,3% 7,0% 7,0% 101,5% 0 0,0% 4,3% 1 491 149

8 Głubczyce 34,5% 34,5% 34,5% 5,0% 5,0% 96,6% 0 0,0% 6,2% 4 617 711

9 Głuchołazy 56,4% 48,9% 56,7% 8,0% 6,0% 103,7% 1 200 0,0% 2,6% 10 198 419

10 Gogolin 13,6% 13,6% 13,6% 4,3% 4,3% 94,8% 0 0,0% 8,4% 11 586 619

11 Gorzów Śląski 42,2% 27,6% 42,2% 5,9% 5,5% 96,6% 0 0,0% 7,7% 2 944 053

12 Grodków 15,0% 3,8% 15,0% 6,9% 2,0% 94,7% 0 0,0% 6,5% 8 562 739

13 Kietrz 42,3% 42,3% 42,3% 9,5% 9,5% 108,9% 0 0,0% 0,1% 36 618

14 Kluczbork 46,0% 45,0% 46,0% 15,9% 13,7% 115,0% 210 311 0,2% 2,0% 2 229 330

15 Kolonowskie 14,9% 14,9% 14,9% 3,6% 3,6% 93,1% 0 0,0% 9,8% 2 187 795

16 Korfantów 52,7% 52,7% 52,7% 6,7% 6,7% 100,8% 0 0,0% 4,6% 1 258 779

17 Krapkowice 39,8% 39,8% 39,8% 14,0% 14,0% 107,9% 0 0,0% 4,6% 2 497 895

18 Leśnica 6,3% 0,0% 6,6% 0,1% 0,1% 88,7% 0 0,0% 10,3% 12 952 776

19 Lewin Brzeski 33,4% 7,8% 33,4% 17,9% 3,9% 112,1% 0 0,0% -0,3% 1 694 705

20 Namysłów 33,5% 29,3% 33,6% 6,5% 4,8% 100,3% 0 0,0% 3,7% 5 783 072

21 Niemodlin 26,6% 21,5% 26,6% 8,0% 5,2% 102,8% 0 0,0% 3,8% 1 748 805

22 Nysa 22,9% 22,9% 23,3% 3,8% 3,8% 96,3% 0 0,0% 6,3% 27 245 283

23 Olesno 28,5% 0,0% 28,5% 1,7% 1,4% 96,2% 0 0,0% 3,3% 2 360 523

24 Otmuchów 11,7% 11,7% 11,7% 2,2% 2,2% 94,5% 0 0,0% 6,8% 3 508 734

25 Ozimek 16,3% 8,4% 16,3% 6,2% 3,7% 97,6% 0 0,0% 7,1% 3 363 685

26 Paczków 33,5% 28,6% 33,5% 7,7% 7,2% 107,4% 294 0,0% -0,5% 334 374

27 Praszka 24,4% 17,3% 24,4% 13,5% 4,6% 98,3% 0 0,0% 5,5% 1 813 241

28 Prószków 8,1% 8,1% 8,1% 2,3% 2,3% 91,8% 0 0,0% 9,3% 3 747 707

29 Prudnik 45,3% 28,4% 45,8% 6,3% 4,0% 102,8% 0 0,0% 2,0% 6 845 773

30 Strzelce Opolskie 18,2% 18,2% 18,2% 2,0% 2,0% 95,6% 17 254 0,0% 5,3% 16 517 635

31 Ujazd 7,6% 7,6% 7,6% 3,2% 0,3% 101,3% 0 0,0% 1,8% 2 161 590

32 Wołczyn 17,9% 16,8% 18,2% 8,8% 8,8% 104,9% 0 0,0% 2,2% 2 629 244

33 Zawadzkie 30,6% 30,6% 30,6% 3,8% 3,8% 99,2% 0 0,0% 3,1% 3 947 267

34 Zdzieszowice 2,2% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0% 94,8% 22 196 0,0% 4,4% 4 754 780

35 Bierawa 2,3% 2,3% 2,3% 1,3% 1,3% 95,2% 0 0,0% 5,2% 1 315 592

36 Branice 28,2% 18,9% 29,4% 26,0% 7,9% 108,8% 0 0,0% 2,0% 547 410

37 Chrząstowice 41,0% 15,2% 41,0% 20,6% 1,5% 115,3% 0 0,0% 6,6% 2 384 511

38 Cisek 23,0% 13,6% 23,0% 2,7% 1,8% 94,5% 0 0,0% 6,7% 2 234 248

39 Dąbrowa 43,5% 16,9% 43,5% 20,4% 13,8% 116,0% 0 0,0% 4,1% 1 386 600

40 Dobrzeń Wielki 32,6% 32,6% 32,6% 2,8% 2,8% 90,3% 0 0,0% 10,6% 17 224 790

41 Domaszowice 59,7% 25,8% 59,7% 11,8% 8,5% 113,0% 332 0,0% -3,6% 309 920

42 Izbicko 101,6% 16,3% 101,6% 22,4% 4,8% 105,8% 0 0,0% 3,7% 1 219 815

43 Jemielnica 18,5% 16,4% 18,5% 10,5% 1,1% 104,0% 0 0,0% 6,6% 1 355 456

44 Kamiennik 35,9% 20,6% 35,9% 12,4% 5,0% 110,9% 0 0,0% 1,3% 366 558

45 Komprachcice 23,1% 8,2% 23,1% 13,5% 8,0% 97,2% 0 0,0% 15,8% 4 662 105

46 Lasowice Wielkie 9,7% 9,7% 9,7% 0,2% 0,2% 84,3% 0 0,0% 14,6% 4 954 855

47 Lubrza 24,4% 24,4% 24,4% 10,9% 7,1% 106,8% 23 378 0,2% 2,6% 555 230

48 Lubsza 26,0% 24,9% 26,0% 10,9% 6,1% 105,2% 0 0,0% 2,8% 1 235 856

49 Łambinowice 32,9% 32,9% 32,9% 6,9% 6,9% 104,7% 0 0,0% 1,0% 991 696

50 Łubniany 4,1% 2,2% 4,1% 9,0% 0,7% 101,4% 0 0,0% 7,6% 2 480 386

51 Murów 24,0% 4,1% 24,0% 19,5% 4,9% 120,1% 0 0,0% 1,7% 766 274

52 Olszanka 40,3% 36,8% 40,4% 9,8% 6,4% 112,1% 186 030 1,4% -3,1% 451 715

53 Pakosławice 5,6% 1,1% 5,6% 8,6% 0,7% 100,0% 0 0,0% 8,1% 918 994

54 Pawłowiczki 15,2% 15,2% 15,2% 14,0% 3,4% 106,9% 0 0,0% 6,9% 3 094 326

55 Pokój 29,5% 29,5% 30,0% 7,4% 5,3% 105,0% 0 0,0% 1,3% 255 446

56 Polska Cerekiew 49,4% 0,0% 49,4% 7,3% 0,8% 85,0% 0 0,0% 19,1% 5 021 099

57 Popielów 40,8% 29,5% 40,8% 23,9% 4,9% 120,5% 0 0,0% 7,4% 2 488 468

58 Radłów 30,8% 30,8% 30,8% 6,9% 6,9% 100,8% 0 0,0% 4,5% 688 937

59 Reńska Wieś 16,8% 6,5% 16,8% 3,6% 3,6% 79,3% 0 0,0% 21,7% 7 752 342

60 Rudniki 13,9% 10,6% 15,1% 4,5% 3,4% 84,6% 0 0,0% 16,1% 16 392 955

61 Skarbimierz 57,6% 57,6% 57,6% 11,8% 11,8% 93,8% 0 0,0% 13,3% 4 099 945

62 Skoroszyce 19,1% 17,6% 19,1% 9,0% 2,8% 95,9% 0 0,0% 12,8% 3 653 551

63 Strzeleczki 4,8% 4,8% 4,8% 1,6% 1,6% 93,9% 0 0,0% 7,0% 1 746 544

64 Świerczów 36,5% 14,6% 36,5% 9,7% 9,7% 106,2% 0 0,0% 2,9% 998 402

65 Tarnów Opolski 51,7% 39,4% 51,8% 7,3% 4,6% 98,6% 0 0,0% 7,3% 2 175 988

66 Tułowice 37,2% 37,2% 37,2% 12,4% 12,4% 103,8% 0 0,0% 7,5% 1 029 540

67 Turawa 50,9% 0,0% 50,9% 2,4% 2,4% 95,4% 0 0,0% 4,4% 1 007 266

68 Walce 5,0% 0,0% 5,0% 1,8% 1,8% 88,7% 0 0,0% 10,3% 3 093 690

69 Wilków 25,3% 12,7% 25,3% 2,6% 1,2% 101,5% 0 0,0% 0,1% 276 104

70 Zębowice 41,5% 41,5% 41,5% 15,4% 7,2% 104,0% 0 0,0% 10,4% 1 525 885

1 brzeski 11,3% 11,3% 14,5% 2,4% 2,4% 101,2% 901 0,0% 0,7% 7 918 794

2 głubczycki 29,2% 27,9% 39,2% 5,9% 5,8% 101,9% 0 0,0% 2,6% 2 608 607

3 kędzierzyńsko-kozielski 19,8% 19,2% 40,4% 6,5% 6,5% 96,3% 0 0,0% 6,4% 7 810 615

4 kluczborski 57,4% 57,4% 70,0% 10,1% 10,1% 107,2% 0 0,0% 1,2% 2 745 059

5 krapkowicki 27,7% 27,7% 27,7% 4,4% 4,4% 93,8% 0 0,0% 8,2% 9 835 738

6 namysłowski 17,8% 17,8% 17,8% 4,4% 4,4% 100,5% 0 0,0% 2,7% 3 815 013

7 nyski 8,1% 8,1% 10,4% 1,8% 1,8% 93,7% 0 0,0% 7,0% 11 959 244

8 oleski 21,2% 21,2% 24,3% 6,0% 6,0% 101,2% 0 0,0% 3,5% 3 332 858

9 opolski 10,7% 10,7% 10,7% 1,2% 1,2% 94,1% 0 0,0% 6,4% 12 352 051

10 prudnicki 28,4% 27,7% 28,4% 8,0% 4,4% 102,8% 0 0,0% 4,4% 2 480 425

11 strzelecki 19,1% 19,1% 21,6% 7,5% 7,5% 100,1% 0 0,0% 6,3% 5 304 315

1 OPOLE 35,8% 17,0% 35,8% 8,7% 2,1% 98,1% 0 0,0% 5,5% 54 298 257

1 woj. opolskie 55,6% 55,6% 57,4% 6,7% 6,7% 105,6% 0 0,0% 1,0% 26 118 836

Lp. Nazwa jednostki

Zadłużenie w stosunku do 

dochodów
Skumulowane 

zadłużenie do 

dochodów 

>50%

1 3 5

Wskaźnik spłaty długu

Dochody bieżące 

+ nadwyżka 

budżetowa z lat 

ubiegłych 

+ wolne środki

 - wydatki bieżące

 (w zł)

Zobowiązania 

wymagalne

Wskaźnik obciążenia

dochodów 

bież.wydatkami bież. 

i obsługą zadłużenia 

>100%

Udział nadwyżki 

operacyjnej 

(def.operacyjnego) 

w dochodach 

ogółem

w %


