
 

Wyniki opiniowania Informacji o przebiegu wykonania budżetów  
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2021 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 2021 
roku. Wyniki opiniowania 87 informacji jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gminnych i powiatowo-gminnych przedstawia poniższa tabela. 
 
 

Wyszczególnienie 

Opinie 
pozytywne 

Opinie z 
uwagami lub 

zastrzeżeniami 

 
Opinie  

negatywne 
 

Opinie 
razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 68 97,1 2 2,9 0 - 70 

Miasto na prawach 
powiatu 

1 100,0 0 - 0 - 1 

Powiaty 9 81,8 2 18,2 0 - 11 

Województwo 1 100,0 0 - 0 - 1 

Związki 4 100,0 0 - 0 - 4 

Razem 83 95,4 4 4,6 0 - 87 

 
  

Składy orzekające wydały 83 opinie pozytywne (95,4%), 1 opinię z uwagami 
oraz 3 opinie z zastrzeżeniami (4,6%). Dla porównania, w roku ubiegłym wydano 83 
opinii pozytywnych, 2 opinie z uwagami oraz 2 opinie z zastrzeżeniami.  
 

Składy orzekające opiniując informację o przebiegu wykonania budżetów  
za I półrocze 2021 r. zwróciły uwagę na następujące nieprawidłowości: 
 

− w jednostce organizacyjnej (SPZOZ) utworzonej przez powiat wystąpiły 
zobowiązania wymagalne. Skład orzekający zauważył, że wystąpienie 
zobowiązań wymagalnych może wskazywać na naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 2  
i 3 ustawy o finansach publicznych. Wydatki publiczne powinny być 
dokonywane: 
− w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 
− w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. 
Składy orzekające wielokrotnie już zwracały uwagę, że w jednostce występują 
zobowiązania wymagalne. Tym samym wymaga to bieżącej analizy sytuacji 
finansowej SPZOZ i podjęcia adekwatnych działań, bowiem w sytuacji 
określonej w odpowiednich uregulowaniach ustawy o działalności leczniczej2, 
przedmiotowe zobowiązania mogą stać się zobowiązaniami powiatu  
(2 przypadki); 

 

 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 
2 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) 



− pomimo zmniejszenia się zadłużenia gminy o spłaty rat zobowiązań wobec 
banków oraz Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, skład 
orzekający wyraził zaniepokojenie obecną sytuacją finansową gminy, bowiem 
aktualne zadłużenie nadal pozostaje bardzo wysokie (1 przypadek); 

− w I półroczu 2021 r. organ stanowiący jst dokonał uchwałą zmian w budżecie, 
w wyniku których doszło do niespełnienia relacji, o której mowa w art. 242  
ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy  
o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe 
niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 
ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy. 
Skład zauważył, iż planowane wydatki bieżące przekroczyły sumę 
planowanych dochodów bieżących i wolnych środków. Po zmianach 
dokonanych przez organ stanowiący jst w lipcu 2021 r. jednostka spełniła 
relację z art. 242 ust. 1 cyt. ustawy, jednak przy niewielkiej przewadze 
planowanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki nad 
planowanymi wydatkami istnieje realne zagrożenie w zakresie obsługi długu 
jst jak i wykonania budżetu w 2021 r. (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 2021 roku, zostało wniesione 1 odwołanie w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania ww. informacji. Rozpatrując odwołanie Radnego Gminy 
od uchwały Składu Orzekającego, Kolegium Izby oceniało spełnienie wymogów 
formalnoprawnych wniesionego odwołania. W ocenie Kolegium Izby, organem 
uprawnionym do wniesienia odwołania od opinii Składu Orzekającego w sprawie 
zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., 
wydanej na podstawie art. 13 ust. 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych 
izbach obrachunkowych, jest organ wykonawczy oraz organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego. Wniesione odwołanie przez Radnego Gminy uznać należy 
za niedopuszczalne, bowiem Radny nie jest uprawniony do samodzielnego 
podejmowania decyzji i czynności w przedmiocie wniesienia odwołania od opinii  
w imieniu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Decyzję  
o wniesieniu odwołania winna podjąć kolegialnie Rada Gminy jako organ uprawniony 
do wniesienia odwołania od przedmiotowej opinii składu orzekającego. Wobec 
niezachowania warunków formalnych przy wnoszeniu odwołania od uchwały Składu 
Orzekającego, Kolegium Izby postanowiło odrzucić przedmiotowe odwołanie 
Radnego z uwagi na wniesienie odwołania przez osobę nieuprawnioną. 
 
 
Opracowała          Akceptowała 
 

Magdalena Paroń                  Magdalena Przybylska 

 
3 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) 


