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Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin na 2012 r. 

 

W okresie od 10 listopada do 18 listopada 2011 r. zarządy jednostek samorządu 

terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał 

budżetowych na 2012 r. Zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych,
1
 tj. do 15 listopada, do Izby wpłynęło 69 projektów.  

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

regionalnych izbach obrachunkowych
2
, opiniowały przedłożone projekty budżetów na 2012 

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

89 opinii, w tym 77 (86,5%) pozytywnych, 11 (12,4%) z uwagami i 1 (1,1%)  

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 lub 

zastrzeżeniami 

Opinie 

razem 

ilość % ilość % ilość 

Gminy, w tym: 61 85,9 10 14,1 71 

- Miasto Opole 1 100,0 - - 1 

Powiaty 10 90,9 1 9,1 11 

Województwo 1 100,0 - - 1 

Związki 5 83,3 1 16,7 6 

Razem: 77 86,5 12 13,5 89 

 

Składy orzekające w wydanych opiniach zwracały uwagę na następujące 

nieprawidłowości bądź usterki w projektach uchwał budżetowych, których wyeliminowanie, 

przed podjęciem uchwały budżetowej na 2012 r., pozwoliło uniknąć wskazania w niej przez 

Kolegium naruszenia prawa:  

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

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań bądź wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

2
 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 

z późn. zm.) 
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Europejskiej, co narusza normę określoną w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych (7 przypadków), 

− utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w nieprawidłowej wysokości, 

niezgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym
3
, który 

stanowi, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej 

niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o 

wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę 

długu (3 przypadki).  

− zaplanowane wielkości rezerwy ogólnej i celowej, określone w treści projektu uchwały 

budżetowej, były niezgodne z wielkościami wykazanymi w załączniku do projektu 

stanowiącym plan wydatków bieżących na 2012 r., gdzie wskazano jedynie kwotę 

rezerwy ogólnej (2 przypadki), 

− w załączniku do projektu stanowiącym plan wydatków, nieprawidłowo wykazano wpłaty 

na rzecz izb rolniczych, określając rodzaj tego wydatku jako dotację. Zdaniem składu 

orzekającego, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego, dokonywane na podstawie art. 35 ustawy o izbach 

rolniczych
4
, nie spełniają wymogu z art. 126 i art. 127 ustawy o finansach publicznych  

(2 przypadki),  

− nie określono łącznej kwoty poręczeń i gwarancji, przy jednoczesnym upoważnieniu 

burmistrza do udzielania poręczeń, zawartym w treści projektu uchwały, co jest niezgodne 

z art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, łączna kwota 

poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej (1 przypadek), 

− dotacje określone w załączniku do projektu uchwały, nie zostały ujęte w podziale na 

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych (2 przypadki). Wymóg takiego ujęcia wynika z art. 215 ust. l 

ustawy o finansach publicznych,  

− wystąpiły rozbieżności pomiędzy planowanymi kwotami dochodów i wydatków 

bieżących zawartymi w dokumentach (projekt uchwały budżetowej, uzasadnienie do 

projektu, projekt wieloletniej prognozy finansowej) przedstawionych Izbie (1 przypadek), 

− opracowanie i ujęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2012-2013, jako 

załącznika do uchwały budżetowej.  W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 

                                                 
3
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 590 z późn. zm.)  

4
 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.) 
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27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, brak jest podstaw prawnych do ujmowania w 

uchwale budżetowej takiego dokumentu. Zadania określone w WPI ujęto w projekcie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (1 przypadek), 

− niezgodność kwoty wydatków majątkowych, określonych w załączniku do projektu 

uchwały budżetowej, z zaplanowanymi kwotami wydatków inwestycyjnych określonych 

w odrębnym załączniku, co narusza art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, 

zgodnie z którym uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych wydatków 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i 

majątkowych (1 przypadek), 

− w treści projektu uchwały budżetowej postanowiono o upoważnieniu burmistrza do 

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty 

upływa w roku następnym. Zgodnie z treścią art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych, takie upoważnienie może być zawarte w treści uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej (4 przypadki),  

− w odniesieniu do zapisu w treści projektu uchwały budżetowej, zawierającego 

upoważnienie dla wójta gminy do przekazania swoich uprawnień dla kierowników 

jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku 2012 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

skład orzekający stwierdził brak podstaw prawnych takiego upoważnienia, wobec braku 

upoważnienia dla wójta do zaciągania powyższych zobowiązań (2 przypadki),  

− nie zaplanowano w projekcie budżetu powiatu na 2012 r. wydatków związanych z 

realizacją zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
5
. Wobec 

braku planu na realizację zadań własnych powiatu, określonych m.in. w art. 180 i 

następnych powołanej ustawy w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012 

rok, przed uchwaleniem budżetu należy dokonać odpowiednich zmian w planie wydatków 

na 2012 rok, zamieszczając w nim odpowiednie kwoty środków finansowych związanych 

z realizacją obowiązkowych zadań powiatu, wynikających z tej ustawy (1 przypadek), 

− nie zaplanowano dochodów związku z tytułu składek członkowskich, w związku z 

zamiarem likwidacji związku w 2012 r. Skład orzekający stwierdził, iż do czasu 

postanowienia zgromadzenia związku o jego likwidacji, należy planować dochody z tego 

                                                 
5
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887) 
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tytułu a członkowie związku mają obowiązek regulowania składek członkowskich  

(1 przypadek). 

 

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 2012 rok nie wniesiono odwołań.  

 

 

 

Zatwierdziła      Opracowała 
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