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Analiza sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2016 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 2016 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 2016 r. we wszystkich 

jednostkach samorządu terytorialnego województwa opolskiego wskaźnik ten po stronie 

wykonania 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 2016 roku gmina Lubsza nie posiadała żadnych zobowiązań zaliczanych do 

państwowego długu publicznego natomiast pozostałe jednostki posiadały takie zobowiązania. 

Wśród jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego 2 gminy (Lubsza, 

Zdzieszowice) nie miały zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i wyemitowanych obligacji. 

Łączna kwota zadłużenia wszystkich j.s.t. województwa opolskiego na koniec 2016 r. 

wynikająca ze sprawozdań Rb-Z wyniosła 1 228 707 tys. zł. Zobowiązania ogółem j.s.t. 

województwa opolskiego w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 31 281 tys. zł, 

tj. o 2,5%. W 58 jednostkach nastąpiło zmniejszenie zobowiązań stosunku do roku 2015,  

o 85 989 tys. zł, w jednej jednostce pozostało na poziomie zeszłorocznym, natomiast 

w pozostałych 24 jednostkach zobowiązania wzrosły  łącznie o 54 708 tys. zł. 

Dane liczbowe dotyczące zadłużenia poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego  

zostały zaprezentowane w załączniku tabelarycznym nr 1 do notatki. 

Ilość jednostek w poszczególnych przedziałach zadłużenia obrazuje tabela poniżej. 
 

 

 

 

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

Dz.U. z 2016 r. poz. 1015 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 2016 poz. 1870 ze zm.). 
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Wyszczególnienie 

Wskaźnik zadłużenia j.s.t. 

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

2016 r. 2015 r. 2016 r. 2015 r. 2016 r. 2015 r. 2016 r. 2015 r. 2016 r. 2015 r. 

Ogółem j.s.t., 

w tym: 
50 41 15 18 13 16 1 3 4 5 

- gminy 42 33 14 17 10 14 1 2 3 4 

- powiaty 8 8 1 1 1 1   1 1 

- miasto Opole     1 1     

- województwo 

samorządowe 
    1   1   

 

Grupę 50 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 15 

jednostek, natomiast wskaźnik zadłużenia przekraczający 30,0% w stosunku do dochodów 

wystąpił w 18 jednostkach. 

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpiła zmiana liczby jednostek w poszczególnych 

przedziałach wskaźnika zadłużenia. W mieście Opolu wskaźnik ten pozostał w niezmienionym 

przedziale zadłużenia. Wzrosła o 9 liczba jednostek, w których zadłużenie mieściło się  

w przedziale do 20,0% i zmalała o 3 liczba jednostek z zadłużeniem w przedziałach 20,1% - 

30,0%. Wzrosła o 6 liczba jednostek, w których wskaźnik zadłużenia mierzony do wykonanych 

dochodów nie przekraczał 30,0%. W przedziale powyżej 50,1% na koniec 2016 r. było  

o 1 jednostkę mniej niż w roku poprzednim. W 2016 roku w 3 jednostkach (Powiat 

Kluczborski, Byczyna, Skarbimierz) wskaźnik zadłużenia przekroczył 60,0%, co jest 

zjawiskiem negatywnym. W roku poprzednim trzy jednostki (Izbicko i Skarbimierz, Powiat 

Kluczborski) miały wskaźnik zadłużenia na poziomie przekraczającym 60,0%.  

W przypadku gminy Byczyna w 2016 r. nastąpiło zmniejszenie kwoty zobowiązań, natomiast  

w odniesieniu do gminy Skarbimierz oraz Powiatu Kluczborskiego odnotowano wzrost 

zobowiązań. Wzrost zadłużenia w Powiecie Kluczborskim związany był z wyrokiem sądowym 

nakazującym uwzględnienie w zadłużeniu Powiatu zobowiązania wynikającego z umowy 

podpisanej w 2010 r. z Firmą Siemens Sp. z o.o. na uzyskanie zagwarantowanych oszczędności 

poprzez wykonanie kompleksowych robót budowlanych polegających na termomodernizacji 

budynków oraz modernizacji oświetlenia w obiektach budowlanych stanowiących budynki 

oświatowe w tym Powiecie. 

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. 

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

przejmuje województwo.  



3 

 

Zobowiązania pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 38 034 tys. zł 

i w porównaniu do roku ubiegłego uległy zwiększeniu o 11,6%. Najwięcej zobowiązań 

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

pozostałych jednostek sektora finansów publicznych zobowiązania SP ZOZ stanowiły 97,4%,  

a instytucji kultury 2,6%. 

Na koniec 2016 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 

33 870 tys. zł. 

Zadłużenie SP ZOZ-ów w Województwie Samorządowym na koniec 2016 r. wyniosło 

3 172 tys. zł i zmniejszyło się do roku poprzedniego o 59,9%. 

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 nie miało lub miało niewielki wpływ na opisywaną relację w mieście na 

prawach powiatu i gminach. 

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 1,2 punktu procentowego w Powiecie Strzeleckim do 18,3 punktu 

procentowego w Powiecie Oleskim. W Samorządowym Województwie Opolskim 

zobowiązania nadzorowanych jednostek spowodowałyby wzrost wskaźnika zadłużenia o 0,7 

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 2016 r. z 

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

w niniejszej notatce 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, że składy orzekające nie wydały żadnej opinii negatywnej  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.  

W przypadku opinii pozytywnych w dwóch przypadkach (Lewina Brzeskiego i Powiatu 

Brzeskiego) opinie zawierały uwagi, a w jednej zastrzeżenia (Świerczów). 
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W przypadku Powiatu Brzeskiego uwagi składu orzekającego dotyczyły 

nieustosunkowania się Zarządu Powiatu do straty netto prowadzonej działalności leczniczej 

Brzeskiego Centrum Medycznego. Strata netto w Brzeskim Centrum Medycznym występuje od 

2014 r. W gminie Lewin Brzeski oraz Świerczów uwagi dotyczyły dokonania spłat rat 

zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwotach większych niż ujęte w planie budżetu. Ponadto 

w przypadku Świerczowa zwrócono również uwagę na nierealistyczne planowanie dochodów 

ze sprzedaży majątku. 

W pozostałych wydanych opiniach nie wskazywano zdarzeń, które mogłyby skutkować 

zagrożeniem wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.  

 

W 2016 roku nie wystąpiły przypadki wezwania żadnej jednostki samorządu terytorialnego 

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

programach naprawczych. Uchwały Kolegium Izby podjęte w 2016 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, Byczyna oraz w Powiecie 

Kluczborskim, wskazany byłby bieżący monitoring sytuacji finansowej tych jednostek. 

Również należałoby dalej monitorować gminę Świerczów z uwagi na kolejny rok ujmowania 

nieprawidłowej kwoty rozchodów  w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej.  

Ponadto monitoring ten jest celowy również w przypadku gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa 

i Komprachcice z uwagi na zmianę od 1 stycznia 2017 r. granic terytorialnych tych gmin. 

Powyższy fakt spowodował utratę źródeł dochodów w tych jednostkach, co może skutkować  

w przyszłości niespełnieniem wskaźników, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach 

publicznych. 

 

 

Przygotowała        Zatwierdziła 

Z-ca Naczelnika Wydziału      Naczelnik Wydziału 

Informacji Analiz i Szkoleń      Informacji Analiz i Szkoleń 

Barbara Wołczak       Magdalena Przybylska 

 

 

 
Załączniki  

1. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015-2016. 

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


