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Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin na 2014 r. 

 

W okresie od 12 listopada do 20 listopada 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego 

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

2014 r. Zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych,
1
 tj. do 15 listopada, do Izby wpłynęło 75 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 2014 

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

88 opinii, w tym 81 (92,1%) pozytywnych, 5 (5,7%) z uwagami, 1 (1,1%)  

z zastrzeżeniami oraz 1 (1,1%) opinię negatywną.  

Wyniki opiniowania w podziale na poszczególne typy jednostek samorządu 

terytorialnego przedstawia poniższa tabela.  

Wyszczególnienie 

Opinie 

pozytywne 

Opinie z 

uwagami lub 

zastrzeżeniam

i 

Opinie 

negatywne 

Opinie 

razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy, w tym: 65 91,6 5 7,0 1 1,4 71 

- Miasto Opole 1 100,0 -  -  1 

Powiaty 10 90,9 1 9,1 -  11 

Województwo 1 100,0 -  -  1 

Związki 5 100,0 -  -  5 

Razem: 81 92,1 6 6,8 1 1,1 88 

 

Składy orzekające w wydanych opiniach zwracały uwagę na następujące 

nieprawidłowości bądź usterki w projektach uchwał budżetowych, których wyeliminowanie 

przed podjęciem uchwały budżetowej na 2014 r., pozwoliło uniknąć wskazania w niej przez 

Kolegium naruszenia prawa:  

− rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została ustalona w nieprawidłowej wysokości 

zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym
3
 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, 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  

2
 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113) 

3
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz.U. z  2013 r.  poz. 1166) 
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wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (1 przypadek),  

− nieprawidłowo zakwalifikowano wydatki bieżące do poszczególnych grup wydatków 

bieżących, co jest niezgodne z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (2 

przypadki), oraz wydatki majątkowe do poszczególnych grup wydatków majątkowych 

naruszając art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (1 przypadek), 

− w załączniku do projektu uchwały obejmującym planowane w formie dotacji wydatki 

budżetu nie wykazano dotacji przedmiotowej, tj. dotacji dla samorządowego zakładu 

budżetowego. Stosownie do art. 215 w związku z art. 214 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych w załączniku ujmuje się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu 

gminy. Zestawienie, o którym mowa w art. 214 pkt 1, sporządza się w podziale na dotacje 

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

publicznych. W zestawieniu, wyodrębnia się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe 

związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja załącznika 

powinna uwzględniać ww. przepis (1 przypadek), 

− Skład orzekający wskazał, iż upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz 

emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na wyprzedzające finansowanie działań 

dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie znajduje 

odzwierciedlenia w planowanych przychodach budżetu jak również w limicie zobowiązań 

z tytuły kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych określonych w treści 

projektu (1 przypadek), 

− brak podstaw do sytuowania w projekcie upoważnień dla wójta do zaciągania kredytów i 

pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na wyprzedzające 

finansowanie działań dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, gdyż jak wynika z treści projektu uchwały gmina zapanowała nadwyżkę, 

którą w całości przeznaczyła  na rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek  

(1 przypadek),  

− Skład orzekający zwrócił uwagę, na zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 

2014 r. kwoty wydatków bieżących a w szczególności wielkości planowanych wydatków 

na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w wysokości znacznie 

poniżej planu na 2013 rok. Skład orzekający wskazał, że stosownie do art. 211 ustawy o 

finansach publicznych, budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem 

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki i uchwalany jest na rok 
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budżetowy a zaplanowanie rocznych kwot wydatków na wynagrodzenia i składek od nich 

naliczanych stanowi obligatoryjny element planu wydatków budżetu w świetle art. 236 

ust. 3 pkt la ustawy o finansach publicznych (1 przypadek),  

− przyjęte w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu na lata 2014 - 2019 wielkości, wskazujące na spełnienie w 2014 r. oraz 

niespełnienie w 2015 r. i 2016 r. relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, uniemożliwiają, zdaniem Składu orzekającego, uchwalenie uchwały 

budżetowej Powiatu na 2014 r. na podstawie przedłożonego projektu (1 przypadek), 

− w treści  projektu uchwały określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i 

pożyczek, co nie odpowiada wielkości planowanych w projekcie uchwały budżetowej 

zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych (1 przypadek), 

− w treści projektu uchwały zawarto upoważnienie Burmistrza do udzielania w roku 

budżetowym poręczeń. Skład orzekający wskazał, że zgodnie art. 94 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych, łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale 

budżetowej (1 przypadek), 

− wystąpiły rozbieżności pomiędzy kwotą dotacji przedmiotowej dla samorządowego 

zakładu budżetowego wykazaną w planie wydatków bieżących a określoną w załączniku 

do projektu (1 przypadek), oraz pomiędzy załącznikami do projektu uchwały budżetowej 

(1 przypadek), 

− zwrócono uwagę na konieczność weryfikacji wielkości wolnych środków zaplanowanych 

w przychodach (1 przypadek). 

Wydano jedną opinię negatywną. W odniesieniu do wielkości przedstawionych w 

projekcie uchwały budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej, gmina w latach 2014-2015 

nie spełnia relacji, o których mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy o finansach publicznych 

obliczonych w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.  

 

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 2014 rok nie wniesiono odwołań.  

 

Opracowała                 Zatwierdziła 

Kinga Chodorowska              Magdalena Przybylska 


