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Analiza sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego za 2013 r. pod kątem wystąpienia przesłanek skutkujących 

wystąpieniem do Kolegium Izby o podjęcie uchwały w sprawie 

sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

Analizę sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2013 r sporządzonych w oparciu o 

odpowiednie rozporządzenia Ministra Finansów w odniesieniu do sprawozdania budżetowego 

Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych1, z 

operacji finansowych Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji2, oraz opracowań będących w posiadaniu Izby.  

Podstawowym elementem oceny stanu finansów j.s.t. jest przestrzeganie norm 

wynikających z ustawy o finansach publicznych. Rok 2013 jest ostatnim rokiem, w którym 

obowiązuje wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach 

publicznych3. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, łączna kwota długu jednostki samorządu 

terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych 

dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Na podstawie danych ze 

sprawozdań obliczono wskaźniki, o których mowa w powołanym art. 170 ust. 1 ustawy oraz 

ust. 3 z uwzględnieniem 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 ustawy o finansach publicznych. Ponadto przeanalizowano 

zadłużenie wykazane w sprawozdaniach instytucji kultury i SP ZOZ, dla których organami 

założycielskimi są jednostki samorządu terytorialnego oraz jego relację do dochodów 

wykonanych j.s.t. Pominięto wysokość zobowiązań samorządowych osób prawnych 

województwa samorządowego, gdyż z przepisów prawa nie wynika, że zobowiązania tych 

jednostek w przypadku ich likwidacji przejmowane są przez województwo. Podstawową 

wielkością, podlegającą ocenie, był stosunek skumulowanego zadłużenia j.s.t. i pozostałych 

jednostek sektora finansów do wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

dochodów. 

Dane liczbowe dotyczące zadłużenia poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego  

zostały zaprezentowane w załącznikach tabelarycznych nr 1 i nr 2 do notatki oraz tabeli. 

Ilość jednostek w poszczególnych przedziałach zadłużenia obrazuje tabela poniżej. 

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

Nr 20, poz. 103), zastąpione od 1 stycznia 2014 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U z dnia 23 stycznia 2014 r. poz. 119). 

2 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 ze zm.). 

3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.). 
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Wyszczególnienie 
Wskaźnik zadłużenia w %     (bez wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp) 

0% – 20,0 % 20,1 %- 30,0% 30,1 %- 40,0% 40,1% - 50,0% powyżej 50,1% 

2013 r. 2012 r. 2013r. 2012r. 2013r. 2012r. 2013r. 2012r. 2013 r. 2012 r. 

Ogółem j.s.t. w tym: 
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32 26 16 14 16 9 11 5 8 

Gminy 

 

22 

 

26 23 12 13 15 7 11 5 6 

Powiaty 

 

7 

 

6 3 4 0  1   1 

Miasto Opole     1 1     

Województwo samorządowe       1   1 

 

Jedna jednostka samorządu terytorialnego na koniec 2013 r. nie posiadała żadnych 

zobowiązań, natomiast w pozostałych  jednostkach wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 

1 294 803 tys. zł. Zobowiązania ogółem j.s.t. województwa opolskiego w porównaniu do roku 

ubiegłego uległy zmniejszeniu o 38 487 tys. zł. W odniesieniu do 33 jednostek nastąpił wzrost 

zobowiązań w stosunku do 2012 roku o 61 019 tys. zł.  

Największą grupę - 29 jednostek stanowiły samorządy, których zobowiązania w stosunku 

do wykonanych dochodów mieściły się w przedziale do 20%, co wskazuje na bezpieczną 

sytuację finansową tych jednostek. Wskaźnik zadłużenia między 20,1% - 30,0% posiadało 26 

jednostek. Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów w przedziale 30,1% - 40,0% 

wystąpiło w 14 jednostkach samorządu terytorialnego, a w 9 jednostkach było na poziomie 

40,1% do 50,0%. Niekorzystny wskaźnik –  powyżej 50,1%, wystąpił w 5 jednostkach 

(Kluczbork, Korfantów, Dąbrowa, Izbicko Tarnów Opolski).W gminie Izbicko  przekroczono  

ustawową relację zadłużenia do wykonanych dochodów bez wyłączeń (art. 170 ust. 1 ) – 

78,6%, natomiast po zastosowaniu wyłączeń, o których mowa w  art.170 ust. 3 ustawy 

wskaźnik wyniósł 59,1%. 

Po zastosowaniu wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych zadłużenie zmniejszyło się w 36 jednostkach (2012 r. było 44 takich jednostek). 

W pozostałych jednostkach wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń nie uległ 

zmianie.  

Zmiany liczby jednostek w poszczególnych przedziałach wskaźnika zadłużenia, w 

porównaniu do roku ubiegłego, nastąpiły we wszystkich typach jednostek województwa 

opolskiego, z wyjątkiem miasta na prawach powiatu. Wzrosła o 10 liczba jednostek, 

w których zadłużenie mieści się w przedziale od 20,1% do 30,0%, natomiast w pozostałych 

przedziałach nastąpił spadek liczby jednostek. W porównaniu do roku ubiegłego zmalała 

o 3 liczba jednostek o zadłużeniu powyżej 50%, co jest zjawiskiem pozytywnym. 

Skumulowany dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ, instytucje kultury), w stosunku do 
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osiągniętych dochodów wskazuje, że zadłużenie „pozostałych” jednostek sektora finansów 

publicznych, za wyjątkiem powiatów, ma niewielki wpływ na opisywaną relację. 

W porównaniu do roku ubiegłego, zmniejszyły się zobowiązania j.s.t. – o 2,9%, 

a „pozostałych jednostek”  o 4,0%. W 5 powiatach nie wystąpiły zobowiązania SP ZOZ-ów 

(4 powiaty: kluczborski, krapkowicki, namysłowski i opolski nie mają SP ZOZ). 

W powiecie prudnickim, podobnie jak w roku ubiegłym, istniejący SP ZOZ nie posiadał na 

koniec 2013 roku żadnych zobowiązań. 

Skumulowane zadłużenie powyżej ustawowego wskaźnika z art. 170 ustawy o finansach 

publicznych bez wyłączeń, wystąpiło w Izbicku – 78,6% natomiast w pozostałych 

jednostkach nie przekroczyło go. W przypadku uwzględnienia wyłaczeń, o którym mowa w 

cytowanym przepisie, w żadnym przypadku nie nastąpiło przekroczenie. 

O zaistnieniu przesłanek skutkujących wnioskowaniem do Kolegium o podjęcie uchwały 

w sprawie sporządzenia Raportu o stanie gospodarki finansowej decyduje wystąpienie 

zagrożeń w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zagrożenia te 

omówiono szczegółowo w opracowaniu „Analiza dotycząca ryzyka zagrożeń w 

gospodarce finansowej j.s.t. wg. stan na 31.12.2013 r.” W związku z powyższym, w 

niniejszej notatce nie zostały powtórnie zamieszczone analizy dot. sytuacji gospodarki 

finansowej jednostek wymienionych jako zagrożone. 

Z analizy ryzyka gospodarki finansowej dokonanej w oparciu o 7 kryteriów wynika, że 

potencjalne zagrożenie stabilności finansów wystąpiło w 8 jednostkach. W przypadku 6 

jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego tj. gmin: Dąbrowa, Kluczbork, 

Prudnik, Izbicko, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego o województwa samorządowego, o 

zakwalifikowaniu do listy jednostek o zwiększonym ryzyku wystąpienia zagrożeń w 

gospodarce finansowej zadecydowało wypełnienie co najmniej 3 założonych kryteriów. W 

odniesieniu do Głogówka oraz Łambinowic, przyczyną ujęcia tych jednostek w wykazie było 

przekroczenie ustawowego wskaźnika spłaty długu, o którym mowa w art. 169 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

W odniesieniu do działalności nadzorczej i opiniodawczej Izby, których wyniki należy 

uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o sporządzeniu z Raportu o stanie gospodarki 

finansowej, należy stwierdzić, że żadne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego z 

wykonania budżetu za 2013 r. nie zostało negatywnie zaopiniowane przez składy orzekające 

Izby oraz w wydanych opiniach nie wskazywano zdarzeń, które mogłyby skutkować 

zagrożeniem wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, 

wskazując jednakże w określonych przypadkach na bliski ustawowego ograniczenia poziom 

zadłużenia. Uchwały Kolegium Izby podjęte w 2013 r. stwierdzające różnego rodzaju 

nieprawidłowości w uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego 

z województwa opolskiego, nie wskazywały na zaistnienie sytuacji, która skutkowałaby 
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potrzebą sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 10a ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych4. 

 

 

Opole, dnia 30 lipca 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała        Zatwierdziła 

Z-ca Naczelnika Wydziału      Z-ca Naczelnika Wydziału 

Informacji Analiz i Szkoleń      Informacji Analiz i Szkoleń 

Barbara Wołczak       Magdalena Przybylska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki  

1. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2013. 

2. Wskaźnik zadłużenia j.s.t. za 2013 r. bez wyłączeń i z wyłączeniami (art. 170 ust. 3 ufp). 

                                                 
4 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. 

poz. 1113 ze zm.). 


