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Poziom długu jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 2014 roku po 

wprowadzeniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych 

 

 

Zadłużenie samorządów wliczane jest do państwowego długu publicznego. Poziom długu 

jednostki samorządu terytorialnego ma wpływ na podejmowane decyzje zarówno przez organ 

stanowiący jak i wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa o finansach 

publicznych1 normuje warunki zaciągania przez jednostki sektora finansów publicznych zobowiązań 

finansowych tworzących dług publiczny oraz pułap dopuszczalnego zadłużenia. Instrumenty prawne 

ograniczające poziom zadłużenia j.s.t. mają na celu m.in. zapobieżenie niekontrolowanemu 

wzrostowi tego długu2. 

W roku 2013 czynnikami determinującymi poziom zadłużenia j.s.t. były ustawowe limity 

zaciągania długu zawarte w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych3. 

Zgodnie z art. 169 ww. ustawy przypadające w danym roku raty spłat kredytów i pożyczek, wykupu 

obligacji wraz z odsetkami oraz koszty gwarancji i poręczeń nie mogły być wyższe niż 15% 

planowanych w danym roku budżetowym dochodów, natomiast zgodnie z art. 170 tej ustawy łączna 

kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie mogła przekroczyć 60% jej wykonanych 

dochodów. Począwszy od 2014 r. obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia określone w art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

W niniejszym opracowaniu nie uwzględniono wyłączeń, o których mowa w przepisach ustawy o 

finansach publicznych z 2005 i 2009 r. dotyczących emitowanych papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem 

dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej. 

Dane dotyczące poziomu zadłużenia j.s.t. województwa opolskiego4 w 2014 r. dla 

poszczególnych jednostek przedstawiono w załączniku nr 1, a dane dotyczące wysokości dochodów  

w załączniku nr 2.  

 

Zobowiązania wszystkich j.s.t. województwa opolskiego na koniec 2014 r. wyniosły  

1 315 388 tys. zł i wzrosły w stosunku do roku 2013 o 1,6% (kwotowo o 20 493 tys. zł).  

W poszczególnych typach samorządu terytorialnego wielkości zobowiązań w 2014 r. wzrosły bądź 

zmalały. W powiatach, mieście na prawach powiatu i gminach zobowiązania wzrosły odpowiednio o 

4,5%, 4,0 i 3,6%, natomiast w województwie samorządowym zobowiązania obniżyły się o 8,7%. 

Ponadto należy wskazać, że w 47 j.s.t. województwa opolskiego kwoty zobowiązań obniżyły się w 

stosunku do roku poprzedniego, a w 36 j.s.t. wzrosły. 

 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. tj. z 2013 r., poz. 885, ze zm.). 

2
 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE pod redakcją 

Piotra Walczaka Wydawnictwo, C.H.Beck, str. 41. 
3
 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. tj. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, ze zm.). 

4
 Dane pochodzą ze sprawozdań Rb-Z - kwartale sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń  

i gwarancji za IV kwartał 2014 r., Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za 2014 rok oraz Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV 
kwartał 2014 r., które wpłynęły do Izby do dnia 18 marca 2015 r. 
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Kwoty zbiorcze zobowiązań oraz wskaźnika zobowiązań do dochodów wykonanych w rozbiciu na 

poszczególne typy j.s.t. prezentuje poniższa tabela. 
 

 

Wzrost łącznej kwoty zobowiązań ogółem w 2014 r. był niższy od wzrostu łącznej kwoty 

dochodów j.s.t. W 2014 r. dochody j.s.t. województwa opolskiego zwiększyły się o 3,7% (kwotowo o 

163 526 tys. zł) i wyniosły 4 533 263 tys. zł. W poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego 

dynamika kwot zobowiązań i dochodów była bardzo zróżnicowana – przykładowo w 27 j.s.t. 

dynamika wzrostu kwoty zobowiązań była wyższa od dynamiki kwoty dochodów. 

Jednostki samorządu terytorialnego zaciągnęły w analizowanym okresie 230 428 tys. zł 

przychodów zwrotnych, natomiast rozchody wyniosły 210 180 tys. zł. Przychody zwrotne uzyskało 60 

spośród 83 j.s.t. województwa opolskiego. 

Relacja łącznej kwoty zadłużenia j.s.t. do ich dochodów w okresie 2013-2014 była na podobnym 

poziomie. Na koniec 2014 r. wskaźnik zadłużenia obniżył się o 0,6 punktu procentowego i wyniósł 

29,0%. W mieście na prawach powiatu i w powiatach wskaźnik zadłużenia nieznacznie wzrósł w 

stosunku do roku poprzedniego (odpowiednio o 0,5 i 0,4 punktu procentowego), natomiast w 

gminach i województwie samorządowym obniżył się (odpowiednio o 0,4 i 4,9 punktu procentowego). 

W 2014 r. w gminach wysoki poziom zadłużenia w odniesieniu do dochodów odnotowano w:  

Tarnowie Opolskim - 55,2%; Byczynie – 54,2%; Dąbrowie - 62,7%; Izbicku - 73,0% i Skarbimierzu  

– 90,9%5.  

Na pozostałych szczeblach samorządu terytorialnego największy poziom zobowiązań  

w odniesieniu do dochodów odnotowano w Powiecie Kluczborskim – 52,4%, natomiast w mieście na 

prawach powiatu i województwie samorządowym relacja nie przekroczyła 45%. 

Poniżej opisano sytuację finansową 3 jednostek, w których poziom zobowiązań w odniesieniu do 

ich dochodów przekroczył 60%. 

 

Gmina Skarbimierz wykonała w 2014 roku dochody na poziomie 28 777 tys. zł, tj. 75,7% planu. 

Niskie wykonanie planu dochodów związane było z niezrealizowanymi dochodami między innymi z: 

 tytułu podatku od nieruchomości (o 3 407 tys. zł),  

 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości (o 3 350 tys. zł), 

 dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych 

(o 1 990 tys. zł). 

                                                           
5
 Dla porównania, w 2013 r. poziom zadłużenia przekraczający 50% dochodów j.s.t. w przypadku nieuwzględniania wyłączeń 

wystąpił również w 5 jednostkach: w Dąbrowie wyniósł - 50,8%, Korfantowie - 52,5%, Tarnowie Opolskim - 53,7%, 
Kluczborku – 55,3%, Izbicku - 78,6% (przy czym w Izbicku po wyłączeniach wyniósł 59,1%). 

Zobowiązania

 (zł)

Wskaźnik: 

zobowiązania do 

dochodów 

wykonanych

(%)

 Zobowiązania

 (zł)

Wskaźnik: 

zobowiązania do 

dochodów 

wykonanych

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Gminy 738 653 736 27,8 712 667 501 28,2 25 986 235 103,6 -0,4

Opole - miasto na prawach powiatu 223 999 351 35,8 215 380 941 35,3 8 618 410 104,0 0,5

Powiaty 140 357 165 18,2 134 287 160 17,7 6 070 006 104,5 0,4

Województwo Opolskie 212 378 000 44,3 232 560 000 49,2 -20 182 000 91,3 -4,9

JST Razem 1 315 388 252 29,0 1 294 895 602 29,6 20 492 650 101,6 -0,6

Wyszczególnienie

2014 rok 2013 rok

Wzrost lub 

spadek kwoty 

zobowiązań 

w 2014 r.

 (zł)

Dynamika kwoty 

zobowiązań 

(2014/2013) 

(%)

Wzrost lub spadek 

wskaźnika 

zobowiązań do 

dochodów 

wykonanych 

(2014/2013) 

(p.p.)
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W strukturze dochodów gminy Skarbimierz dochody majątkowe stanowiły 6,7%. Dochody 

majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 1 974 tys. zł (25,2% planu). Wydatki zostały 

zrealizowane w wysokości 42 780 tys. zł (82,1%). W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe 

stanowiły 44,5%.  

Gmina Skarbimierz zaciągnęła w 2014 roku 4 000 tys. zł kredytu oraz wyemitowała obligacje w 

wysokości 8 000 tys. zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Spłaty rat zobowiązań wyniosły łącznie 

2 140 tys. zł. Ogółem na koniec roku zobowiązania gminy Skarbimierz wyniosły 26 170 tys. zł  

i dotyczyły w całości zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych. W stosunku 

do roku poprzedniego zadłużenie wzrosło o 60,4%. Relacja zobowiązań do dochodów wykonanych w 

gminie wzrosła z 49,1% na koniec 2013 r. do 90,9% na koniec 2014 r. 

 

Na tak wysoki poziom zadłużenia gminy Skarbimierz niewątpliwy wpływ miał brak pełnej 

realizacji zaplanowanych dochodów. 

 

Gmina Izbicko wykonała w 2014 roku dochody na poziomie 14 157 tys. zł (97,9%). W strukturze 

dochodów gminy Izbicko dochody majątkowe stanowiły 0,9%. Dochody majątkowe zostały 

zrealizowane na poziomie 121 tys. zł tj. 54,1% planu. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości  

13 189 tys. zł (96,8%). W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowiły 5,7%.  

Gmina Izbicko zaciągnęła w 2014 roku 450 tys. zł kredytu z przeznaczeniem na realizację 

programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a dokonała 

spłat zobowiązań na kwotę 1 333 tys. zł. Ogółem na koniec roku zobowiązania gminy Izbicko wyniosły 

10 330 tys. zł i dotyczyły w całości zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy począwszy od 

2012 r. systematycznie spada. Obniża się również relacja zobowiązań do dochodów wykonanych z 

82,5% w 2012 r. (po uwzględnieniu wyłączeń 63,1%), poprzez 78,6% w 2013 r. (po wyłączeniach 

59,1%) do 73,0% na koniec 2014 r. 

 

Gmina Dąbrowa wykonała w 2014 roku dochody na poziomie 25 221 tys. zł, tj. 97,1% planu.  

W strukturze dochodów gminy Dąbrowa dochody majątkowe stanowiły 2,7%. Dochody majątkowe 

zostały zrealizowane na poziomie 679 tys. zł (76,5% planu). Wydatki zostały zrealizowane w 

wysokości 29 176 tys. zł (95,0%). W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowiły 

20,6%.  

Gmina Dąbrowa w 2014 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 4 545 tys. zł, w tym 4 075 tys. zł  

z przeznaczeniem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu 

Unii Europejskiej, a dokonała spłat zobowiązań na kwotę 579 tys. zł.  

Ogółem na koniec roku zobowiązania gminy Dąbrowa wyniosły 15 808 tys. zł i dotyczyły w 

całości zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. Relacja 

zobowiązań do dochodów wykonanych w gminie wzrosła z 50,8% na koniec 2013 r. do 62,7% na 

koniec 2014 r. 

 

 

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 2014 r. po 

wprowadzeniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych 

ukształtowało się na zbliżonym poziomie jak w 2013 r. Jednak w odniesieniu do poszczególnych 

jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik zadłużenia liczony jako stan zobowiązań do wykonanch 



4 
 

dochodów, uległ znacznym zmianom zarówno in plus (w 29 j.s.t.) jak i in minus (w 53 j.s.t.). 

Największy wzrost tego wskaźnika w porównaniu do 2013 roku odnotowano w gminie Skarbimierz o 

41,8 punktu procentowego, a najmniejszy w Łubnianach i Powiecie Nyskim o 0,1 punktu 

procentowego. Z kolei największy spadek odnotowano w gminie Bierawa o 18,4 punktu 

procentowego, a najmniejszy w Prószkowie  i Oleśnie o 0,1 punktu procentowego. 

Dynamikę zobowiązań poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego charakteryzowała 

znaczna rozpiętość. Największy wzrost odnotowano w gminie Pakosławice (o 108,4%), a największy 

spadek wystąpił w gminie Bierawa(o 73,0%). Zarówno zaciągnięte jak i spłacone zobowiązania w  

2014 r. w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego będą miały wpływ na wysokość 

indywidualnego wskaźnika zadłużenia wyliczanego w oparciu o art. 243 ustawy  z dnia 27 sierpnia 

2009 r.o finansach publicznych w latach 2015 - 2017. Zmiana przepisów dotyczących limitów 

zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego spowodowała, że niektóre jednostki z 

województwa opolskiego w 2014 roku przekroczyły nieobowiązujący wskaźnik 60% zadłużenia do 

dochodów, wynikający z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, jednak 

spełniają obecnie obowiązujący indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Rosnące zadłużenie  poszczególnych j.s.t. potencjalnie może stać się przyczyną utraty płynności 

finansowej i wpłynąć na prawidłowość ich funkcjonowania oraz realizacji przez nie zadań 

ustawowych. Dlatego każda j.s.t. planując budżet, powinna uprzednio dokonać wnikliwej analizy 

zadłużenia. 
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