
Wyniki opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu 
jednostek samorządu terytorialnego 

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
1
, 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, na podstawie przyjętej przez jednostki samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały 

budżetowej na 2014 rok, wydała opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu 

jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

Łącznie zostały wydane 83 opinie, w tym 77 opinii pozytywnych, 4 opinie z uwagami, 1 

opinia z zastrzeżeniami oraz 1 opinia negatywna. 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia wyniki opiniowania w podziale na poszczególne 
typy jednostek samorządu terytorialnego.  

Wyszczególnienie 

Opinie 

pozytywne 

Opinie z uwagami 

lub 

zastrzeżeniami 

Opinie 

negatywne 

Opinie 

razem 

ilość ilość ilość ilość 

Gminy, w tym: 66 4 1 71 

- Miasto Opole 1 0 0 1 

Powiaty 10 1 0 11 

Województwo 1 0 0 1 

Związki 0 0 0 0 

Razem: 77 5 1 83 

 
Prowadząc działalność opiniodawczą, składy orzekające wskazywały, iż do oceny 

prawidłowości kwoty długu i jej spłat mają zastosowanie zasady określone w art. 243 i art. 244 

ustawy o finansach publicznych.  

 

Składy orzekające, wydając opinie z uwagami lub zastrzeżeniami, zwracały uwagę na 

wysokość zobowiązań finansowych wynikającą ze spłaty tytułów dłużnych, przyjętą w 

uchwałach budżetowych na 2014 rok i prognozie na lata następne zawartą w uchwałach w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Oceniały, czy wielkości te spełniają wymóg 

prawny z art. 243 oraz art.  244 ustawy o finansach publicznych.  

 

W podjętych uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2014 r. 

składy orzekające opiniując prawidłowość planowanej kwoty długu jednostek samorządu 

terytorialnego zwracały uwagę na następujące nieprawidłowości: 
− na podstawie sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych za III kwartały 

2013 r., mając na uwadze stosunkowo niskie zrealizowanie dochodów ze sprzedaży 

majątku w 2013 r.,  Skład orzekający wskazał, że niewykonanie zaplanowanych wartości 

może skutkować niespełnieniem relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2014 

roku  i w latach następnych (3 przypadki), 

− relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zaliczanych do długu publicznego 

wraz z odsetkami do prognozowanych dochodów ogółem została określona blisko granicy 

maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty. Wobec powyższego Skład wskazał, iż 

niewielkie odchylenia od wykonania planowanych wielkości mogą spowodować brak 

spełnienia relacji, o których mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy o finansach 

publicznych (2 przypadki), 

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



− planowana kwota długu nie uwzględnia zobowiązań wynikających z zawartej umowy 

przez powiat. Niezaliczenie wskazanego zobowiązania do kwoty długu powiatu, 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uznało za naruszenie art. 226 ust. 1 

pkt 6 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 72 cyt. ustawy oraz  § 3 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 

dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego
2
 (1 przypadek), 

− w prognozie kwoty długu nieprawidłowo ujęto kwotę rozchodów. Powyższe wpłynęło na 

wykazanie w zawyżonej kwocie zobowiązań wg stanu na koniec 2013 roku  

(1 przypadek). 

 W procesie opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu 

terytorialnego na 2014 r. wydano 1 opinię negatywną, w której Skład orzekający wskazał , jak 

wynika z załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej 

na lata 2014-2020, że w latach 2014-2015 gmina nie spełnia relacji, o których mowa w art. 

243 oraz art. 244 cyt. ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że 

w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej 

kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, 

- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 

- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji 

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych 

dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. 

Ponadto zgodnie z art. 244 ust. 1 cyt. ustawy do łącznej kwoty przypadających w danym roku 

budżetowym spłat i wykupów dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku 

budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

Jakkolwiek z wieloletniej prognozy finansowej wynika, iż relacja z art. 243 oraz art. 

244 będzie spełniona w latach 2014-2015, gdy przy wyliczaniu relacji, o której mowa wyżej 

uwzględnione zostaną dane w zakresie wykonania roku 2013, to Skład Orzekający wskazał,  

iż na dzień podejmowania wieloletniej prognozy są to dane w zakresie „przewidywanego" 

wykonania, których nie można jeszcze potwierdzić innymi dokumentami (np. roczne 

sprawozdania). W związku z powyższym, dopiero po sporządzeniu rocznych sprawozdań 

budżetowych będzie można przy wyliczaniu wskaźnika dopuszczalnych spłat zobowiązań 

uwzględnić faktyczne wykonanie wielkości roku 2013. 

Wobec powyższego Skład orzekający wskazał brak podstaw prawnych do planowania 

w uchwale budżetowej oraz uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wielkości 

skutkujących niespełnieniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych w latach 2014-2015.   

 

Zgodnie z art. 246 ust. 2, w związku z art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, 

opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego 

podlega opublikowaniu przez j.s.t. w terminie 7 dni od dnia otrzymania od regionalnej izby 

obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej
3
 . 
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Na podstawie art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od opinii 

składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Izby. Od wydanych opinii w sprawie 

prawidłowości planowanej kwoty długu nie wniesiono odwołań. 

 

 

 

Opracowała:            Zatwierdziła  

Kinga Chodorowska                                                                                 Magdalena Przybylska 


