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Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków na 2023 r. 

 
W okresie od 4 listopada do 18 listopada 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego 

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

2023 r. zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych1.  

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 

2023 rok, do których dołączone zostały uzasadnienia oraz materiały informacyjne. Łącznie 

wydano 88 opinii, w tym 77 pozytywnych, 8 z uwagami i 3 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 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba 

Gminy 59 84,3 8 11,4 3 4,3 - - 70 

Miasto na prawach 

powiatu 
1 100,0 - - - - - - 1 

Powiaty 11 100,0   - - - - 11 

Województwo 1 100,0 - - - - - - 1 

Związki 5 100,0 -  - - - - 5 

Razem 77 87,5 8 9,1 3 3,4 - - 88 

 

Składy orzekające w wydanych opiniach z uwagami lub z zastrzeżeniami zwracały między 

innymi uwagę na następujące nieprawidłowości bądź usterki w projektach uchwał 

budżetowych, których wyeliminowanie przed podjęciem uchwały budżetowej na 2023 r., 

pozwoliło uniknąć wskazania w niej przez Kolegium naruszenia prawa:  

 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 
2 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1668.) 
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− gmina w roku 2023 nie spełniała relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

jednak mając na względzie art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z 

którym relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu 

terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być 

niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu 

jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% 

planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych 

o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o 

przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach 

publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, skład orzekający 

stwierdził, iż powyższy wymóg został zachowany;  

− opiniując przedłożony projekt budżetu na 2023 r. skład orzekający wskazał, że sytuacja 

finansowa Gminy, w której planowany deficyt operacyjny wynosi 12 975 000,00 zł przy 

jednoczesnym zadłużeniu Gminy, przewidywanym na dzień 31.12.2023 r. w wysokości  

71 100 000,00 zł (70,67% dochodów ogółem) jest zjawiskiem niepokojącym, mogącym 

zagrażać stabilności finansowej Gminy tym samym mogącym mieć wpływ na realizację 

zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego;  

− przedstawione w projekcie dochody bieżące, wydatki bieżące oraz przychody, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych nie spełniają relacji 

zawartej w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 2 

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

samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw3, w latach 2022-2025 jednostka 

samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której 

mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod 

warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach 

nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. 

Analiza danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej pozwala uznać, iż 

wskazany powyżej wymóg jest zachowany. Niemniej jednak zdaniem składu orzekającego 

sytuacja finansowa jednostki, w której wydatki bieżące nie znajdują pokrycia w 

 
3 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1927) 
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dochodach bieżących powiększonych o wskazane w ustawie przychody jest zjawiskiem 

niepokojącym bowiem może zagrażać stabilności finansowej Gminy; 

− w projekcie budżetu ustalono dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości niższej niż wydatki na pokrycie kosztów systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym, że środki pozyskiwane z 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są wystarczające na pokrycie 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

podstawie art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach4 Gmina 

powinna podjąć uchwałę o pokryciu części kosztów z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

− w odniesieniu do zaplanowanych dochodów bieżących zastrzeżenia składu orzekającego 

budzi kwota zaplanowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej 

wysokości 7 106 000,00 zł. Analiza danych historycznych wskazuje, iż w latach 

poprzednich dochody uzyskane z tego źródła wyniosły: 3 850 181,53 zł w roku 2020 r.,  

4 349 979,24 zł w roku 2021, 4 320 000,00 zł – plan na III kwartał 2022 r. Jak wynika z 

uzasadnienia do projektu, Gmina planuje podnieść stawki podatku od nieruchomości o 

11,8%. W świetle powyższego budzi wątpliwości możliwość uzyskania tak wysokich 

dochodów z tego tytułu; 

− zadłużenie gminy na koniec 2023 r. stanowić będzie 88,3% planowanych dochodów 

ogółem - zdaniem składu orzekającego, obsługa tego długu wymagać będzie 

podejmowania dalszych działań oszczędnościowych i wypracowywania jak największych 

nadwyżek operacyjnych; 

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

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

kryzysowym5 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; 

− ustalenie w projekcie rezerwy ogólnej w wysokości poniższej ustawowego limitu, co jest 

niezgodne z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; 

 
4 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 2519) 
5 Ustawa 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.) 
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− wystąpienie deficytu operacyjnego w 2023 r. w wysokości 634 000 zł przy jednoczesnym 

zadłużeniu Gminy przewidywanym na dzień 31.12.2023 r. na poziomie 60,11% dochodów 

ogółem jest czynnikiem ryzyka wskazującym na możliwość wystąpienia zagrożenia w 

zakresie prawidłowości obsługi długu jednostki; 

− brak zgodności pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi z tytułu poręczeń, a 

dokumentami źródłowymi przedłożonymi przez Gminę; 

− ustalone w projekcie uchwały budżetowej limity wydatków, w tym na wynagrodzenia, 

winny stosownie do brzmienia art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 

pełni zabezpieczać realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w 

szczególności zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, bowiem zgodnie z 

dyrektywami zasad gospodarowania środkami publicznymi określonymi art. 44 ust. 1 pkt 

2 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele 

i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, 

a jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest do dokonywania wydatków 

zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Tym samym w 

ocenie składu orzekającego decydując o wysokości poszczególnych wydatków, a 

zwłaszcza wydatków wynikających z tytułów wcześniej podjętych zobowiązań 

cywilnoprawnych czy też ustawowo określonych należy uwzględnić ich niewątpliwy 

wpływ na sytuację finansową gminy. Ignorowanie istnienia takich zobowiązań może 

prowadzić do dalece niekorzystnych konsekwencji finansowych dla gminy i naruszenia 

zasad gospodarki finansowej obowiązujących jednostkę sektora finansów publicznych;  

− szczegółowość wydatków zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. 

zgodnie z przyjętym układem wyodrębnienia tych wydatków nie w pełni realizuje 

dyspozycję art. 236 ustawy o finansach publicznych; 

− upoważnienie, zawarte w projekcie uchwały budżetowej dotyczące dokonywania zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej powinno zostać zawarte w uchwale w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

− załącznik do projektu uchwały budżetowej na 2023 nie spełnia wymogów art. 215 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych w zakresie obowiązku wyodrębnienia dotacji z podziałem 

na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego; 
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− 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. 

 

 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 2023 rok nie wniesiono odwołań.  

 
 

 
 
Opracowała                 Zatwierdziła 
 

       Barbara Wołczak     Magdalena Przybylska 


