
Wyniki opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu 
jednostek samorządu terytorialnego na 2018 r. 

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1, 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, na podstawie przyjętej przez jednostki samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały 

budżetowej na 2018 rok, wydała opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu 

jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

Łącznie zostało wydanych 81 opinii, w tym 76 opinii pozytywnych, 2 opinie z uwagami i 3 

opinie z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano. 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia wyniki opiniowania w podziale na poszczególne 

typy jednostek samorządu terytorialnego.  

Wyszczególnienie 

Opinie 

pozytywne 

Opinie z uwagami 

lub 

zastrzeżeniami 

Opinie 

razem 

ilość ilość ilość 

Gminy 64 3 67 

Miasto na prawach 

powiatu 
1 0 1 

Powiaty 9 2 11 

Województwo 1 0 1 

Związki 1 0 1 

Razem: 76 5 81 

 
Prowadząc działalność opiniodawczą, składy orzekające wskazywały, iż do oceny 

prawidłowości kwoty długu i jej spłat mają zastosowanie zasady określone w art. 243 i art. 244 

ustawy o finansach publicznych.  

 

Składy orzekające, wydając opinie z uwagami lub zastrzeżeniami, zwracały uwagę na 

wysokość zobowiązań finansowych wynikającą ze spłaty tytułów dłużnych, przyjętą w 

uchwałach budżetowych na 2018 rok i prognozie na lata następne zawartą w uchwałach w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Oceniały, czy wielkości te spełniają wymóg 

prawny z art. 243 oraz art.  244 ustawy o finansach publicznych.  

 

W podjętych uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2018 r. 

składy orzekające opiniując prawidłowość planowanej kwoty długu jednostek samorządu 

terytorialnego zwracały uwagę na następujące nieprawidłowości: 

− przy wykonywaniu budżetu gminy w roku 2017 doszło do przekroczenia planu 

rozchodów, co wskazuje na naruszenie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, w myśl którego, ujęte w budżetach jednostek samorządu 

terytorialnego łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit; 

− relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zaliczanych do długu publicznego 

wraz z odsetkami do prognozowanych dochodów ogółem, jest bliska przekroczenia  

maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty. W tej sytuacji niewykonanie kwot 

zaplanowanych w budżecie, jak i w kolejnych latach w zakresie wielkości wpływających 

na relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, będzie miało istotny 

wpływ na spełnienie przez gminę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, umożliwiającej zgodnie z prawem uchwalenie budżetu w latach przyszłych; 

                                                           
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 



− ja wynika ze sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. kwota 

zadłużenia Gminy wzrosła w porównaniu do I półrocza 2017 r., o 311,8%. Powyższa 

kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynikała m.in. z zawartych umów z Funduszem 

Inwestycyjnym. Gmina dąży do rozwiązania dwóch umów, co będzie się wiązało z 

wcześniejszą spłatą kapitału. Jednostka założyła, że dokona zapłaty niższych odsetek, tym 

samym planowana na 31.12.2018 r. kwotę długu pomniejszono o kwotę odsetek.  Wobec 

powyższego wskazać należy, że ujęta w wieloletniej prognozie finansowej prognoza 

kwoty długu w latach 2018-2034 nie wynika z aktualnie obowiązujących Gminę umów z 

Inwestorem. Ponadto Gmina nie przekazała żadnej dokumentacji w formie pisemnej, z 

której wynikałby fakt, iż Inwestor wyraził zgodę na rozwiązanie umów i na wcześniejszą 

spłatę zobowiązań z nich wynikających, jak również na zmianę harmonogramu spłat 

pozostałych płatności, w tym odsetek;   
− analiza przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

zapisów uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Powiatu 

poprzez przejęcie wierzytelności oraz treści wyciągu protokołu z sesji budżetowej 

wskazywała, iż ujęty w prognozie kwoty długu w latach 2018- 2048 harmonogram spłat 

zobowiązań Powiatu nie wynika z zawartych przez Powiat i obowiązujących aktualnie 

umów, lecz oparty jest na planowanej przez Powiat spłacie zobowiązań po przejęciu 

wierzytelności przez osobę trzecią. Wydłużenie okresu spłaty wszystkich zobowiązań 

Powiatu z roku 2035 do 2048 skutkuje z jednej strony zmniejszeniem spłat rat 

kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 

poszczególnych latach, a z drugiej zmianą poziomu kosztów obsługi 

zrestrukturyzowanego zadłużenia. Opiniując przedłożoną przez Powiat prognozę kwoty 

długu w obecnym stanie skład orzekający nie mógł stwierdzić, jakie nastąpi 

rozstrzygnięcie przetargu, tzn. czy przetarg zostanie rozstrzygnięty, a jeśli tak, to w 

odniesieniu do jakich części. Na dzień opiniowania nie były również znane warunki, na 

których nastąpi subrogacja (determinująca w szczególności poziom kosztów obsługi 

zadłużenia). Powyższe, zdaniem składu orzekającego ma kluczowe znaczenie dla 

sformułowania zastrzeżeń wobec prawidłowości przedstawionej w uchwale w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej prognozy kwoty długu na lata 2018-2048; 

− mając na względzie wielkości zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 

2018-2032, przy uwzględnieniu wykonania dochodów majątkowych na poziomie roku 

2017 Powiat w roku 2020, nie spełni wymogu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. Ponadto w świetle złożonych wyjaśnień oraz przewidywanego wykonania 

dochodów majątkowych w roku 2017 skład orzekający wyraził uzasadnione zastrzeżenia 

co do możliwości zrealizowania przez Powiat kwoty zaplanowanych dochodów ze 

sprzedaży majątku w roku 2018. Nadmienić należy także, że składy orzekające RIO w 

Opolu już wielokrotnie zwracały uwagę na realność planowania dochodów z tego tytułu. 

W odniesieniu do przedstawionych zastrzeżeń skład orzekający wskazywał na 

konieczność modyfikacji opiniowanej prognozy kwoty długu w celu jej urealnienia, a w 

szczególności dostosowania poziomu spłat zadłużenia do faktycznych (realnych) 

możliwości finansowych Powiatu, tak by Powiat mógł realizować uchwalony budżet roku 

2018, jak również miał możliwość uchwalenia uchwał budżetowych w kolejnych latach.  

Zgodnie z art. 246 ust. 2, w związku z art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, 

opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego 

podlega opublikowaniu przez j.s.t. w terminie 7 dni od dnia otrzymania od regionalnej izby 

obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej2 . 

 

                                                           
2 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2016  r. poz. 1764 ze zm.) 



Na podstawie art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od opinii 

składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Izby. Od wydanych opinii w sprawie 

prawidłowości planowanej kwoty długu nie wniesiono odwołań. 
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