
 

 
Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 2013 r. 

 
 

 Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1, 

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz zarządy powiatów, województwa  

i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2013 r.  

W okresie od 28 marca do 9 maja br. składy orzekające Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu, na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy  

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych2, opiniowały 

przedłożone sprawozdania. Łącznie zostało wydanych 88 opinii, w tym 84 pozytywne 

(95,5%), 3 z uwagami (3,4%) oraz 1 opinia z zastrzeżeniami (1,1%). Opinii negatywnych nie 

wydano. Wyniki opiniowania zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Wyszczególnienie 
Opinie pozytywne 

Opinie z 
uwagami lub 

zastrzeżeniami  

Opinie  
negatywne Razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy, w tym: 68   95,8 3 4,2 - - 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: 84   95,5 4 4,5 - - 88 

 

Składy orzekające w wydanych opiniach zwracały uwagę na następujące 

nieprawidłowości: 

− zrealizowano wydatki  z tytułu odsetek, w tym od nieterminowo uregulowanych 

zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co może wskazywać na 

przesłanki wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w treści 

art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych3 (naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest 

nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na 

ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne), (2 przypadki), 

− w wyniku niewykonania lub nieterminowego wykonania zaciągniętych zobowiązań, 

nastąpiła zapłata odsetek, co może wskazywać na przesłanki wystąpienia naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych, określonego w treści art. 16 ust. 1 ustawy  

                                                 
1
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) 

2
 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.  

poz. 1113) 
3
 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 168) 



 

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, zgodnie z którym, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest 

niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym 

obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata 

odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności (2 przypadki),  

 zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych 

jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z), łączna kwota zobowiązań finansowych 

powiatu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., nie obejmuje zobowiązań wynikających z 

zawartej przez powiat w 2010 r. umowy (1 przypadek),  

 zgodnie z informacją Starosty z dnia 11 kwietnia 2014 r., dług powiatu obejmujący 

również zobowiązania wobec sp. z o. o. (nieujęte w sprawozdaniu Rb-Z) na koniec  

2013 r. stanowi 61,7% wykonanych dochodów. Narusza to dopuszczalną wysokość 

wskaźnika określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych4 (1 przypadek),  

 wielkość spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowi 27,64% planowanych 

na 2013 r. dochodów budżetowych, co narusza art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (ograniczającego możliwość wielkości spłaty w danym 

roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z 

udzielonych przez gminę poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych 

kredytów i pożyczek do wys. 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów 

gminy). W dniu 26 listopada 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

uchwałą kolegium, uwzględniając przedstawione przez Gminę okoliczności, związane z 

dążeniem do zgodnego z prawem uchwalenia budżetu na 2014 r., pomimo naruszenia 

art. 169 ustawy o finansach publicznych poprzez przekroczenie określonego w nim 15% 

wskaźnika spłaty długu uznało, iż wskazana nieprawidłowość ma charakter nieistotnego 

naruszenia prawa (1 przypadek), 

 mając na względzie stosunkowo niskie zrealizowanie dochodów ze sprzedaży mienia, 

Skład orzekający zwrócił uwagę, iż powołane wskaźniki wykonania dochodów 

potwierdziły brak realnych podstaw do zaplanowania ich wielkości (1 przypadek), 

 Skład Orzekający zwrócił uwagę, iż w świetle wielkości wykonanych rozchodów, na 

spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 

papierów wartościowych w latach poprzednich przeznaczono kwotę z subwencji 

otrzymanej w miesiącu grudniu 2013 r. (na wydatki w miesiącu styczniu 2014 roku),  

(1 przypadek). 

                                                 
4
 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) 



 

 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od uchwały 

składu orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Od wydanych opinii o sprawozdaniach z wykonania 

budżetów za 2013 rok nie wniesiono odwołań.  

 

Zatwierdziła        Opracowała 
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