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Wyniki opiniowania projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

oraz związków gmin na 2010 r. 

 

W okresie od 27 października do 19 listopada 2009 r. zarządy jednostek samorządu 

terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, celem zaopiniowania, projekty uchwał 

budżetowych na 2010 r. W terminie wskazanym w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych
1
, do Izby wpłynęło 88 projektów (niespełna 98%). 

Na podstawie art. 13 pkt 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, składy orzekające opiniowały przedłożone projekty uchwał budżetowych 

wraz z objaśnieniami oraz informacjami o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu 

terytorialnego na 2010 rok. Łącznie zostało wydanych 90 opinii, w tym 72 pozytywne,  

co stanowi 80% ogółu opinii, z uwagami zostało zaopiniowanych 17 projektów (ok. 19%), 

natomiast jeden projekt zaopiniowano z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano. 

Niżej zamieszczona tabela, przedstawia liczbowo i procentowo wyniki opiniowania  

w podziale na poszczególne typy jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Wyszczególnienie 
Opinie pozytywne 

Opinie z uwagami 

lub 

zastrzeżeniami 
Razem 

ilość % ilość % ilość 

Gminy, w tym: 55 77,46 16 22,54 71 

- Miasto Opole 1 100 - - 1 

Powiaty 10 90,91 1 9,09 11 

Województwo 1 100 - - 1 

Związki 6 85,71 1 14,29 7 

Razem: 72 80,0 18 20,0 90 

 

W wydanych uchwałach, składy orzekające zwracały uwagę na niżej wymienione 

nieprawidłowości, bądź usterki w projektach, których wyeliminowanie przed podjęciem 

uchwał budżetowych na 2010 r., pozwoliło uniknąć wskazania w nich przez Kolegium 

naruszenia prawa.  

Najczęściej składy orzekające wskazywały niezgodność treści uchwał  

z art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwaną dalej 

nową ustawą. W zakresie upoważnień: 

 nieprecyzyjnie zapisano upoważnienie dla burmistrza do dokonywania wszelkich 

„innych” zmian w planie wydatków budżetowych - nie określono, do jakich zmian 

przedmiotowo organ wykonawczy został upoważniony,  
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 Od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązuje ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
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 upoważniono wójta do nadawania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 

do dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach tego 

samego rozdziału. Wójt nie może jednak przekazywać uprawnień, których nie 

posiada,  

 upoważniono wójta do „przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa  

w roku następnym”, co zostało uznane za bezprzedmiotowe z powodu jednoczesnego 

braku upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu wyżej wymienionych umów, 

 upoważniono wójta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych,  

co w świetle planowanych w budżecie gminy przychodów z tytułu kredytów,  

nie znajdowało uzasadnienia, 

 upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych upoważnionych  

do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami  

w ramach danego działu, co nie znajduje uzasadnienia w przepisach art. 257 pkt 3  

i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, ani w odpowiednich 

postanowieniach organu stanowiącego gminy,  

  upoważniono organ wykonawczy jednostki do „dokonywania w trakcie roku 

budżetowego przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami 

w ramach tego samego działu”. W świetle obowiązujących przepisów, rada nadała 

wójtowi uprawnienie, które wójt posiada z mocy ustawy w zakresie wydatków 

bieżących, z wyjątkiem zmian planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy,  

 w projekcie uchwały budżetowej, w części dotyczącej upoważnień dla zarządu, 

umieszczono zapis: „w zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 

jednostek”, który uznano za bezprzedmiotowy,  

 upoważniono Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonywania zmian  

w planie finansowym zakładu budżetowego, pod warunkiem, że nie spowodują one 

zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu, co zostało uznane  

za bezprzedmiotowe, bowiem upoważnienie to zostało nadane przez ustawodawcę  

w art. 15 ust. 8 nowej ustawy o finansach publicznych. 
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Ponadto: 

 nie określono bądź niewłaściwie określono limit zobowiązań z tyt. zaciąganych kredytów  

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co narusza normę 

określoną w art. 184 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych, a także w art. 212 ust. 1 pkt 6 nowej ustawy o finansach publicznych,  

 niejednoznacznie określono zakres samodzielnie zaciąganych przez wójta zobowiązań,  

 błędnie wskazano dział klasyfikacji budżetowej, w którym zaplanowano dotację celową 

z budżetu państwa na realizację zadań własnych,  

 w projekcie uchwały budżetowej ustalono plan przychodów i kosztów zakładów 

budżetowych, co nie znajduje prawnego uzasadnienia, ponieważ zgodnie z art. 121 pkt 5 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych, uchwały budżetowe jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010  

w zakresie dotyczącym samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw 

pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy 

celowych oraz rachunków dochodów własnych są opracowywane, uchwalane  

i wykonywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Oznacza to, iż zgodnie  

z wymogami art. 184 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych, w uchwale budżetowej należy określić plan przychodów i wydatków 

zakładów budżetowych,  

 w normatywnej części projektu uchwały budżetowej zamieszczono prognozę kwoty długu, 

co nie znajduje prawnego uzasadnienia, bowiem zgodnie z art. 213 nowej ustawy  

o finansach publicznych w uchwale nie zamieszcza się przepisów niezwiązanych  

z wykonywaniem budżetu jst. Ponadto z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  

o finansach publicznych wynika, iż prawne ramy projektu uchwały budżetowej oraz 

przedkładanej wraz z nim dokumentacji źródłowej podlegają rozróżnieniu, 

 na podstawie regulacji Działu V Rozdziału 5 „Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego” oraz art. 213 nowej ustawy o finansach publicznych 

należało uchylić zapis projektu uchwały budżetowej, o następującej treści: „Burmistrz 

opracuje i przedstawi informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku 

oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok w zakresie i szczegółowości uchwały 

budżetowej, w terminach ustalonych w ustawie o finansach publicznych” z powodu jego 
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wykraczania poza zakres sfery regulacji określonej w treści rozdziału 4 „Wykonywanie 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego”, 

 w normatywnej części projektu uchwały budżetowej nie wyodrębniono kwoty 

przychodów budżetowych,  

 niewłaściwie sporządzono zestawienie planowanych do udzielenia z budżetu gminy 

dotacji, co narusza normę określoną w art. 184 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach 

publicznych oraz w art. 215 nowej ustawy o finansach publicznych, bowiem zestawienie 

to powinno zostać sporządzone w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów 

publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  

z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych  

z realizacją zadań jst,  

 w sposób nieprawidłowy (jako dotację podmiotową zamiast celowej) określono rodzaj  

i klasyfikację dotacji z budżetu na zadania z zakresu pomocy społecznej  

oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane przez jednostki spoza 

sektora finansów publicznych,  

 w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym planu dotacji celowych w dziale 851 – 

Ochrona Zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykazano w § 257 

dotację dla Poradni Odwykowej (wydatek ten ujęto również w dziale 851, rozdziale 85154 

załącznika do projektu w kolumnie Dotacje na zadania bieżące), co w odniesieniu  

do charakteru dotacji ujętych w załączniku nie znajduje uzasadnienia. Zgodnie bowiem  

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych w § 257 klasyfikuje się wydatki stanowiące dotacje podmiotowe 

z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, 

 w załączniku do uchwały budżetowej wskazano imiennie podmioty niezaliczane  

do sektora finansów publicznych otrzymujące dotacje z budżetu przed zakończeniem 

procedur udzielania dotacji, co narusza przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

 jako źródło finansowania deficytu wskazano przychody ze spłat pożyczek udzielonych  

z budżetu, których nie wymienia art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  

o finansach publicznych ani art. 217 nowej ustawy,  

 nie została określona, stosownie do art. 222 nowej ustawy, obligatoryjna z dniem  

1 stycznia 2010 r. rezerwa ogólna,  
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 w informacji o stanie mienia komunalnego nie zawarto istotnych danych, o których mowa 

w art. 180 ustawy o finansach publicznych, a odnoszących się do dochodów uzyskanych  

z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania 

posiadania. 

Od wydanych opinii składów orzekających nie złożono odwołania do Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

  Opracowała 

          Dorota Duda 

 


