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Analiza sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

za 2015 r. pod kątem wystąpienia przesłanek skutkujących wystąpieniem do Kolegium 

Izby o podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

 

Informację sporządzono na podstawie analizy sprawozdań z wykonania budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2015 r. oraz opracowań 

będących w posiadaniu Izby. Wykorzystano dane ze sprawozdania Rb-27S - miesięczne/roczne 

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych1 i sprawozdania Rb-Z - kwartalne 

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji2.  

Od 2014 r. zaczął obowiązywać nowy indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia 

wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych3. Na koniec 2015 r. we wszystkich 

jednostkach samorządu terytorialnego województwa opolskiego wskaźnik ten został spełniony. 

Do oceny sprawozdań pod kątem wystąpienia ewentualnych przesłanek skutkujących 

wystąpieniem do Kolegium Izby o podjęcie uchwały w sprawie raportu o stanie gospodarki 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego, należy wziąć pod uwagę wskaźniki 

powszechnie wykorzystywane przy badaniu kondycji finansowej jednostek. Jednym z nich jest 

wskaźnik zadłużenia mierzony jako relacja wysokości posiadanych zobowiązań według tytułów 

dłużnych do osiągniętych dochodów ogółem. 

W 2015 r. w województwie opolskim nie było jednostki samorządu terytorialnego, która 

nie posiadałaby zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. Na koniec 

2015 r. łączna kwota zadłużenia wszystkich j.s.t. województwa opolskiego wynikająca ze 

sprawozdań Rb-Z wyniosła 1 259 988 tys. zł. Zobowiązania ogółem j.s.t. województwa 

opolskiego w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 55 401 tys. zł, tj. o 4,2%.  

W stosunku do roku 2014, w 63 jednostkach nastąpiło zmniejszenie zobowiązań  

o 103 939 tys. zł, natomiast w pozostałych jednostkach zobowiązania wzrosły o 538 tys. zł. 

Dane liczbowe dotyczące zadłużenia poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego  

zostały zaprezentowane w załączniku tabelarycznym nr 1 do informacji. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U z 

dnia 23 stycznia 2014 r. poz. 119 ze zm). 

2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1773). 

3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.). 
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Ilość jednostek w poszczególnych przedziałach zadłużenia obrazuje tabela poniżej. 
 

Wyszczególnienie 

Wskaźnik zadłużenia j.s.t. 

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

2015 r. 2014 r. 2015 r. 2014 r. 2015 r. 2014 r. 2015 r. 2014 r. 2015 r. 2014 r. 

Ogółem j.s.t., 

w tym: 
41 27 18 27 16 18 3 5 5 6 

- gminy 33 20 17 25 14 16 2 4 4 5 

- powiaty 8 7 1 2 1 1   1 1 

- miasto Opole     1 1     

- województwo 

samorządowe 
      1 1   

 

Grupę 41 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 18 jednostek. 

Na koniec 2015 roku było 24 jednostki, w których wskaźnik zadłużenia przekroczył 30,0%, co 

stanowiło 28,9% ogółu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego. 

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpiła zmiana liczby jednostek w poszczególnych 

przedziałach wskaźnika zadłużenia. W województwie samorządowym oraz mieście Opolu 

wskaźnik ten pozostał w niezmienionym przedziale zadłużenia. Wzrosła o 14 liczba jednostek, 

w których zadłużenie mieściło się w przedziale do 20,0% i zmalała o 9 liczba jednostek z 

zadłużeniem w przedziałach 20,1% - 30,0%. Wzrosła o 5 liczba jednostek, w których wskaźnik 

zadłużenia mierzony do wykonanych dochodów nie przekraczał 30,0%. W przedziale powyżej 

50,1% na koniec 2015 r. było o 1 jednostkę mniej niż w roku poprzednim. W 2015 roku w 3 

jednostkach (Powiat Kluczborski, gmina Izbicko, gmina Skarbimierz) wskaźnik zadłużenia 

przekroczył 60,0%, co jest zjawiskiem negatywnym. W roku poprzednim dwie jednostki 

(gmina Izbicko i Skarbimierz) miały wskaźnik zadłużenia na poziomie przekraczającym 60,0%. 

W przypadku gminy Izbicko w 2015 r. nastąpiło zmniejszenie kwoty zobowiązań, natomiast w 

odniesieniu do gminy Skarbimierz oraz Powiatu Kluczborskiego odnotowano wzrost 

zobowiązań. 

Ważnym elementem służącym do oceny sytuacji finansowej j.s.t. jest także zadłużenie 

wykazane w sprawozdaniach Rb-Z instytucji kultury oraz SP ZOZ, dla których organami 

założycielskimi są jednostki samorządu terytorialnego4. Zgodnie z przepisami prawa w razie 

likwidacji tych jednostek zobowiązania przejmowane są przez jednostki samorządu 

terytorialnego, które są organem tworzącym lub organizatorem. 

Zobowiązania pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 34 088 tys. zł 

i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 12,3%. Najwięcej zobowiązań wystąpiło 

w powiatach i w województwie samorządowym. W ogólnej kwocie zobowiązań pozostałych 

                                                 
4 Z przepisów prawa nie wynika zapis mówiący, że w przypadku likwidacji samorządowych osób prawnych, ich zobowiązania 

przejmuje województwo.  
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jednostek sektora finansów publicznych zobowiązania SP ZOZ stanowiły 92,8%, a instytucji 

kultury 7,2%. 

Na koniec 2015 roku, spośród wszystkich powiatów, 4 nie posiadały SP ZOZ (Kluczborski, 

Krapkowicki, Namysłowski i Opolski), natomiast w SP ZOZ w Powiecie Prudnickim nie 

wystąpiły zobowiązania. W pozostałych 6 powiatach zobowiązania SP ZOZ  wyniosły łącznie 

23 724 tys. zł. 

Kolejnym wskaźnikiem podlegającym ocenie jest relacja skumulowanego zadłużenia j.s.t. i 

pozostałych jednostek sektora finansów do wykonanych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego dochodów. 

Skumulowany wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ, instytucje kultury),  

w stosunku do osiągniętych dochodów wskazuje, że zadłużenie „pozostałych” jednostek 

sektora finansów publicznych w gminach i mieście na prawach powiatu ma niewielki wpływ na 

opisywaną relację. 

Zadłużenie SP ZOZ występujące w powiatach i województwie samorządowym ma wpływ 

na skumulowany wskaźnik zadłużenia. 

Wskaźnik zadłużenia w powiatach, w przypadku przejęcia długu SP ZOZ, wzrósłby w 

przedziale od 1,5 punktu procentowego w powiecie strzeleckim do 10,2 w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim. W Samorządowym Województwie Opolskim zobowiązania 

nadzorowanych jednostek spowodowałyby, wzrost wskaźnika zadłużenia o 2,3 punktu 

procentowego. 

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 ryzyka wystąpienia zagrożeń w gospodarce 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2015 r. z 

uwzględnieniem art. 243 ustawy o finansach publicznych” W związku z powyższym, w 

niniejszej informacji nie zostały powtórnie zamieszczone analizy dot. sytuacji gospodarki 

finansowej jednostek wymienionych jako zagrożone. 

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

uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o sporządzeniu Raportu o stanie gospodarki 

finansowej, należy stwierdzić między innymi, że sprawozdanie Gminy Świerczów z wykonania 

budżetu za 2015 r. zostało zaopiniowane negatywnie. W opinii Skład Orzekający zawarł 

informacje, iż przekazana w grudniu 2015 r. subwencja dotyczyła stycznia 2016 r. i stanowiła 

zaplanowane źródło dochodów oraz pokrycia wydatków tego roku. Gospodarowanie środkami 

tej subwencji mogło nastąpić dopiero od dnia 1 stycznia 2016 r., na podstawie uchwały 

budżetowej na rok 2016 bądź projektu budżetu. Tym samym przeznaczenie dochodów z tytułu 

raty subwencji na rok 2016 prawie w całości w roku 2015 na wydatki oraz rozchody stanowi 

naruszenie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z 

którym podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest uchwała 

budżetowa, a budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i 
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wydatków oraz przychodów i rozchodów. Rozdysponowanie w roku 2015 środków, które są 

dochodami roku 2016 odbyło się z naruszeniem kompetencji do ich wydawania bowiem z istoty 

budżetu, jako planu finansowego w perspektywie rocznej, wynika uprawnienie do 

dysponowania środkami finansowymi w roku, którego dane dochody dotyczą. (...) Wójt Gminy, 

realizując budżet dokonał spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez gminę 

kredytów i pożyczek w wysokości 778 118,92 zł zaplanowanych w budżecie w kwocie 438 

450,10 zł. W tym miejscu Skład Orzekający wskazuje, iż zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 5 ustawy o 

finansach publicznych uchwała budżetowa określa łączną kwotę rozchodów j.s.t., a zgodnie z 

art. 52 ust. 1 pkt 2 tej ustawy ujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rozchody 

stanowią nieprzekraczalny limit. Spłata kredytów i pożyczek w kwocie 339 668,82 zł nastąpiła z 

przekroczeniem limitu spłat określonego w uchwale budżetowej na rok 2015. 

W pozostałych jednostkach składy orzekające zaopiniowały pozytywnie sprawozdania z 

wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 r., przy czym w przypadku 

dwóch gmin (Chrząstowice, Olesno) opinie zawierały uwagi. W odniesieniu do gminy 

Chrząstowice uwagi dotyczyły rozbieżności między wielkościami przychodów i rozchodów 

budżetowych ujętych w uchwale budżetowej, a wielościami ujętymi w uchwale w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gminy Olesno Skład Orzekający zwrócił 

uwagę na wystąpienie zobowiązań wymagalnych na koniec roku w wysokości 432 090,18 zł. 

W pozostałych wydanych opiniach nie wskazywano zdarzeń, które mogłyby skutkować 

zagrożeniem wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.  

W 2015 roku nie wystąpiły przypadki wezwania żadnej jednostki samorządu terytorialnego do 

przedłożenia programu naprawczego, składy orzekające nie wydały również opinii o tych 

programach. Uchwały Kolegium Izby podjęte w 2015 r. stwierdzające różnego rodzaju 

nieprawidłowości w uchwałach organów jednostek samorządu terytorialnego z województwa 

opolskiego, nie wskazywały na zaistnienie sytuacji, która skutkowałaby potrzebą sporządzenia 

raportu, o którym mowa w art. 10a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych5. 

 Ze względu na wysokie zadłużenie w gminach Skarbimierz i Izbicko oraz w Powiecie 

Kluczborskim, wskazany byłby bieżący monitoring sytuacji finansowej tych jednostek. 

Ponadto monitoring ten jest celowy również w przypadku gminy Świerczów, z uwagi na 

rozdysponowanie przez nią w 2015 r. dochodów dotyczących 2016 r. oraz ujmowanie 

nieprawidłowej kwoty rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej.  
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Załączniki  

1. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2015. 

                                                 
5 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561). 


