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Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 

oraz związków na 2022 r. 

 

W okresie od 5 listopada do 17 listopada 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego 

przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał budżetowych na  

2022 r. zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych1. Z uwagi na to, że w listopadzie został zarejestrowany nowy związek powiatowo 

- gminny w dniu 21 grudnia 2021 r. złożony został projekt budżetu na 2022 r. tego Związku.  

Składy orzekające na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy  

o regionalnych izbach obrachunkowych2, opiniowały przedłożone projekty budżetów na 2022 

rok, do których dołączone zostały uzasadnienia oraz materiały informacyjne. Łącznie wydano 

88 opinii, w tym 75 pozytywnych, 11 z uwagami, 2 z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie 

wydano.  

Wyniki opiniowania w podziale na poszczególne typy jednostek samorządu 

terytorialnego przedstawia poniższa tabela.  

 

Wyszczególnienie 

Opinie 

pozytywne 

Opinie z 

uwagami 

Opinie z 

zastrzeżeniami 

Opinie 

negatywne 

Opinie 

razem 

ilość % ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 58 82,8 10 14,3 2 2,9 - - 70 

Miasto na prawach powiatu 1 100,0 - - - - - - 1 

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

Województwo 1 100,0 - - - - - - 1 

Związki 5 100,0 -  - - - - 5 

Razem 75 85,2 11 12,5 2 2,3 - - 88 

 

Skład orzekający w opiniach z zastrzeżeniami zwracał uwagę na: 

− zadłużenie gminy, które jest bardzo wysokie i stanowi 102,5% planowanych dochodów 

ogółem. Obsługa tak znacznego zadłużenia wymaga podejmowania dalszych działań 

oszczędnościowych i wypracowywania jak największych nadwyżek operacyjnych; 

− zaplanowanie deficytu operacyjnego w roku 2022 w wysokości 1 744 025,88 zł (5% planowanych 

dochodów bieżących), który będzie miał negatywne skutki dla potencjału finansowego gminy w 

 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 
2 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 ze 

zm.) 
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latach przyszłych, bowiem wystąpienie deficytu operacyjnego jest czynnikiem ryzyka i wskazuje 

na zagrożenia w zakresie prawidłowości obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego. W 

ocenie Składu orzekającego sytuacja finansowa gminy jest na tyle trudna, że jej stabilizacja 

wymaga radykalnych działań oszczędnościowych. Koniecznym jest rozważenie przez jednostkę 

wprowadzenia programu oszczędnościowego z uwagi na to, że również w 2020 roku w gminie 

został wykonany deficyt operacyjny w kwocie 917 499,49 zł, a w świetle danych wynikających z 

WPF ma on charakter trwały. Sytuacja gminy nie pozwala na zwiększenie dochodów bieżących, a 

ograniczenia wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych powodują, że jednostka 

nie jest w stanie regulować zobowiązań bieżących. 

 Składy orzekające w wydanych opiniach z uwagami zwracały  między innymi uwagę 

na następujące nieprawidłowości bądź usterki w projektach uchwał budżetowych, których 

wyeliminowanie przed podjęciem uchwały budżetowej na 2022 r., pozwoliło uniknąć 

wskazania w niej przez Kolegium naruszenia prawa:  

− w załączniku do projektu budżetu na 2022 r. wyodrębniono przedsięwzięcia realizowane w 

ramach funduszu sołeckiego. Skład orzekający zauważył, że w myśl art. 2 ust. 6 ustawy o 

funduszu sołeckim,3 środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które 

zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5 są zadaniami własnymi gminy, służą 

poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wobec 

powyższego należy przeanalizować wskazane w załączniku przedsięwzięcia pod kątem 

spełnienia wymogów cyt. art. 2 ust. 6 i ewentualnie doprecyzować je. Należy mieć na 

uwadze, że art. 5 ust. 11 ustawy o funduszu sołeckim, obliguje radę gminy aby uchwalając 

budżet odrzuciła wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie 

spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7;  

− ustalenie w projekcie uchwały budżetowej rezerwy celowej na realizację zadań własnych w 

zakresie zarządzania kryzysowego z naruszeniem art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym4 w zw. z art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, gdyż powołana 

kwota jest niższa od ustawowego progu kwoty minimalnej określonej przywołanym 

przepisem ustawy o zarządzaniu kryzysowym; 

− szczegółowość wydatków zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej, zgodnie z 

przyjętym układem wyodrębnienia tych wydatków nie w pełni realizuje dyspozycje art. 236 

ustawy o finansach publicznych; 

− wskazane wielkości źródeł finansowania deficytu nie są spójne z wielkościami deficytu 

budżetu gminy. Wskazać należy, iż stosownie do wymogu art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o 

finansach publicznych, uchwała budżetowa w przypadku planowanego deficytu określa jego 

kwotę i wskazuje źródła jego pokrycia;  

−  przedłożony projekt budżetu nie spełnia reguły z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych 

bowiem jako źródła pokrycia deficytu wskazano wolne środki jedynie w wysokości 1 750 510,00 

zł, a deficyt operacyjny wynosi 3 518 802,46 zł. W świetle regulacji art. 242 ustawy o finansach 

publicznych zdaniem Składu orzekającego nie jest możliwe zaciąganie kredytów, pożyczek czy 

 
3 Ustawa z dnia 21 lutego 2016 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) 
4 Ustawa 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.) 
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emitowanie papierów wartościowych na wydatki bieżące. 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Stosownie do art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych innych ustaw5, w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w 

art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące 

jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

−  w projekcie zaplanowano przychody m.in. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 464 650,00 zł oraz z tytułu 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 097 000,00 zł. Z 

informacji uzupełniającej złożonej w dniu 13 grudnia 2021 r. do projektu budżetu wynika, że na 

kwotę środków z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach składają się 

środki pochodzące z: opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500 000,00 zł, 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 357 000,00 zł oraz Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg kwocie 240 000,00 zł. Skład orzekający zauważył, że środki pochodzące 

z powyższych Funduszy są środkami przeznaczonymi na określone wydatki inwestycyjne a nie na 

wydatki bieżące. Tym samym zaplanowane w projekcie budżetu dochody bieżące, wydatki 

bieżące oraz przychody nie spełniają wymogu wynikającego z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych; 

− podobnie jak w poprzednich latach w opiniach odnoszących się do przedkładanych przez Zarząd 

Powiatu projektów uchwał budżetowych i uchwał w sprawie wieloletnich prognoz finansowych, 

wskazywano że sytuacja prawnofinansowa Powiatu zdeterminowana jest m.in. sytuacją finansową 

Brzeskiego Centrum Medycznego (BCM), dla którego Powiat jest organem tworzącym. Powyższe 

odnosi się również do planowanych w roku 2022 wydatków budżetu w wysokości 694 251,00 zł 

na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego. Odnotować 

należy, iż występowanie zobowiązań wymagalnych w Brzeskim Centrum Medycznym to sytuacja 

utrzymująca się od kilku lat, przy czym poziom zobowiązań BCM-go, w tym zobowiązań 

wymagalnych rośnie z roku na rok, co oznacza, że zakładane w programach naprawczych 

działania nie przynoszą oszczędności, z których można byłoby uregulować zobowiązania 

wymagalne. Skład orzekający już wielokrotnie podnosił tę kwestię w opiniach, jak również 

sygnalizował, że sytuacja finansowa Brzeskiego Centrum Medycznego wymaga nie tylko bieżącej 

analizy sytuacji finansowej SPZOZ ale i podjęcia działań zmierzających do przywrócenia 

zdolności jednostki do dokonywania wydatków w wysokości i terminach wynikających z 

 
5 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927). 
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wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz w szczególności spłaty wymagalnych zobowiązań, 

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

o działalności leczniczej6 przedmiotowe tytuły dłużne mogą stać się zobowiązaniami powiatu; 

− dane w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazane w projekcie 

uchwały budżetowej powinny być zgodne z danymi wykazanymi w projekcie wieloletniej 

prognozy finansowej; 

− brak zgodności pomiędzy planem przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym oraz wielkości planowanych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 

pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu, a ustalonym zgodnie z dyspozycją art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o 

finansach publicznych limitem zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90; 

− w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu nie zawarto postanowienia dotyczącego 

publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od opinii 

składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Izby. Od wydanych opinii  

o przedłożonych projektach uchwał budżetowych na 2022 rok nie wniesiono odwołań.  

 

 

 

Opracowała                 Zatwierdziła 

 

Barbara Wołczak              Magdalena Przybylska 

 
6 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) 


