
Wyniki opiniowania Informacji o przebiegu wykonania budżetów  
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2017 r. 

 
 Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych1 wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz zarządy powiatów, województwa  
i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację  
o przebiegu wykonania budżetów za pierwsze półrocze 2017 roku. Wyniki opiniowania 88 
informacji jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin przedstawia poniższa 
tabela. 
 

Wyszczególnienie 

Opinie 
pozytywne 

Opinie z 
uwagami lub 

zastrzeżeniami 

 
Opinie  

negatywne 
 

Opinie 
razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 69 98,6 1 1,4 0 - 70 

Miasto na prawach 
powiatu 

1 100,0 0 - 0 - 1 

Powiaty 10 90,9 1 9,1 0 - 11 

Województwo 1 100,0 0 - 0 - 1 

Związki 5 100,0 0 - 0 - 5 

Razem 86 97,7 2 2,3 0 - 88 

 
 Składy orzekające wydały 86 opinii pozytywnych (97,7%), 1 opinię z uwagami oraz  
1 opinię z zastrzeżeniami (2,3%). Dla porównania, w roku ubiegłym wydano 84 opinie 
pozytywne, 2 opinie z uwagami oraz 1 opinię negatywną. W opiniach składów orzekających 
zwrócono uwagę na następujące nieprawidłowości: 
 

 odnosząc się do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, skład 
orzekający zwrócił uwagę, iż wykazane w tym dokumencie wielkości dochodów  
i wydatków oraz przychodów i rozchodów były nieprawidłowe. Wójt gminy w tej sprawie 
złożył wyjaśnienia (1 przypadek), 

 niskie wykonanie dochodów majątkowych – skład orzekający zwrócił uwagę, że 
realizacja dochodów ze sprzedaży mienia  ma istotny wpływ na spełnienie relacji,  
o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych; mając na względzie 
wielkości finansowe zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej na 
lata 2017- 2030 aby Powiat spełnił wymóg wynikający z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych w całym okresie, na który uchwalono wieloletnią prognozę finansową, przy 
pozostałych wielkościach niezmienionych winien uzyskać w roku 2017 dochody ze 
sprzedaży mienia w zaplanowanej wysokości. W świetle złożonych wyjaśnień powyższe 
budzi uzasadnione wątpliwości składu orzekającego co do możliwości zrealizowania 
przez Powiat nie tylko pełnej kwoty zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia, ale 
również kwoty dochodów przy której zostanie zachowana relacja z art. 243 ustawy o 
finansach publicznych. Należy nadmienić, że składy orzekające RIO w Opolu już 
kilkakrotnie zwracały uwagę na realność planowania dochodów z tego tytułu. Niskie 
wykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych (ze sprzedaży mienia) to sytuacja, 
która utrzymuje się od kilku lat (1 przypadek), 

 w jednostce organizacyjnej utworzonej przez powiat wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Skład orzekający wskazał, że wystąpienie zobowiązań wymagalnych może wskazywać 

na naruszenie art.44 ust.3 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych bowiem wydatki 

publiczne tej jednostki powinny być dokonywane m.in. : 

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 

                                                 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.  Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) 



- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Zdaniem składu orzekającego zagadnienie, o którym mowa powyżej, wymaga analizy 

sytuacji finansowej SPZOZ i podjęcia adekwatnych działań, bowiem w sytuacji 

określonej w odpowiednich uregulowaniach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej2, przedmiotowe zobowiązania stać się mogą zobowiązaniami 

powiatu. Niezależnie od powyższego skład orzekający zauważył również, że w 

omawianej jednostce organizacyjnej wynik finansowy za I półrocze 2017 r. był ujemny. 

W informacji jednostki wykazano, że „przyczyną trudnej sytuacji finansowej oraz 

generowania strat jest zbyt niski kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia do potrzeb 

mieszkańców Powiatu, limitowanie świadczeń oraz niska wycena świadczeń 

zdrowotnych” (1 przypadek). 

 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych3, od uchwał 

składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały.  

 
Od opinii składów orzekających w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za  

I półrocze 2017 roku, nie wniesiono odwołań.  
 
 

 
 
Opracowała        Akceptowała 
Kinga Chodorowska                  Magdalena Przybylska 

                                                 
2 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) 
3 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 561) 


