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WSTĘP 

 

Przedstawiamy Państwu Raport z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego za 2015 rok, będący kontynuacją przygotowywanych w latach 

poprzednich opracowań na temat sytuacji finansowej j.s.t. z punktu widzenia organu nadzoru 

i kontroli. Raport przybliża Czytelnikowi kondycję samorządów, dając w wybranych 

zakresach jednocześnie możliwość zestawienia informacji z danymi krajowymi. 

Rok 2015 przyniósł jednostkom naszego województwa nieznaczny wzrost dochodów 

ogółem oraz obniżenie poziomu wydatków, co pozwoliło na wypracowanie łącznej nadwyżki 

środków. Na powyższy wynik miał niewątpliwie wpływ okres przejściowy pomiędzy kończącą 

się Perspektywą Finansową Unii Europejskiej 2007-2013 a rozpoczynającym się naborem 

wniosków w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. W Raporcie 

możecie Państwo przeczytać o 40,8% spadku wydatków ze środków europejskich  

i zagranicznych w stosunku do roku ubiegłego, jak również o zmniejszeniu zadłużenia 

jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego. 

W tekście zawarto informacje o rezultatach działalności nadzorczej Izby w sferach 

planowania i zmian budżetu, dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, stanowienia 

prawa podatkowego, a także uchwał absolutoryjnych, identyfikowanych z oceną działalności 

j.s.t. w sprawach finansowych. Istotnym zadaniem, które realizowała Izba, było sprawowanie 

nadzoru i kontroli nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przestrzegania 

spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy  

o finansach publicznych, na co zwracamy szczególną uwagę w Raporcie. 

Zapoznanie się z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas przeprowadzanych kontroli 

gospodarki finansowej w 2015 roku, z pewnością umożliwi wskazanie obszarów, w których 

występują największe trudności j.s.t. oraz pozwoli ocenić skalę tych problemów. 
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1. WYKONANIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego1 stanowi budżet,  

który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, ujętych  

w odpowiednim stopniu szczegółowości. Organ stanowiący uchwala budżet jednostki 

samorządu terytorialnego w formie uchwały budżetowej, której realizacja spoczywa  

na organie wykonawczym. Budżet jest opracowywany, uchwalany i wykonywany w sposób 

przewidziany prawem i przy respektowaniu określonych nakazów prawnych, z zachowaniem 

zasad: jawności, przejrzystości, zupełności, jedności formalnej i materialnej oraz równowagi 

budżetowej. 

Dochody uzyskane przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego  

w 2015 r. wyniosły ogółem 4 564 259 tys. zł, a kwota wydatków stanowiła 4 470 761 tys. zł.  

W porównaniu do roku ubiegłego, dochody wzrosły o 0,7%, a wydatki zmniejszyły się  

o 1,9%2. W skali kraju3 jednostki samorządu terytorialnego uzyskały dochody wyższe  

od ubiegłorocznych o 2,4% natomiast ich wydatki były niższe o 0,2%.  

Łączny deficyt budżetowy4 jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego 

w 2015 r. wyniósł 50 477 tys. zł, a wypracowana nadwyżka budżetowa 143 975 tys. zł.  

Rok budżetowy zamknięto deficytem w 16 gminach i 3 powiatach (w roku ubiegłym łącznie  

w 41 jednostkach).  

Należności wymagalne wszystkich j.s.t. wyniosły 443 014 tys. zł i w porównaniu do roku 

ubiegłego wzrosły o 6,8%. Należności wymagalne pochodziły głównie od gospodarstw 

domowych (66,5%) i przedsiębiorstw niefinansowych (31,5%). W latach 2013-2015 łączne 

należności wymagalne j.s.t. województwa opolskiego systematycznie rosły. 

Na kwotę zobowiązań ogółem złożyły się kwoty pochodzące z zaciągniętych kredytów, 

pożyczek, wyemitowanych obligacji w wysokości 1 258 654 tys. zł oraz wynikające  

z zobowiązań wymagalnych 1 335 tys. zł. Zobowiązania ogółem zmniejszyły się o 4,2%  

w porównaniu do roku poprzedniego.  

W tabeli przedstawiono syntetyczne dane dotyczące wykonania podstawowych 

parametrów budżetowych przez wszystkie j.s.t. województwa opolskiego w ostatnich trzech 

latach. 

                                                
1
 Jednostki samorządu terytorialnego dalej w tekście j.s.t. 

2
 Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 

99,1% (spadek cen o 0,9%) (M.P. z 2016 r., poz. 73). 
3
 Dane dotyczące wyników krajowych pochodzą z opracowania „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb 

obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku.” – Krajowa Rada 
Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2016, które znajduje się na stronie internetowej 
http://www.rio.gov.pl, zwane dalej Sprawozdanie KRRIO. 
4 Deficyt budżetowy, nadwyżka budżetowa – różnica między dochodami a wydatkami budżetu j.s.t. (art. 217 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zwana dalej ufp). 
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Rok 
Dochody 
(tys. zł) 

Wydatki 
(tys. zł) 

Wynik (2-3) 
(tys. zł) 

Zobowiązania 
(tys. zł) 

Należności 
wymagalne 

(tys. zł) 

1 2 3 4 5 6 

2013 4 369 726 4 329 871 39 855 1 294 803 384 448 

2014 4 533 192 4 558 222 -25 030 1 315 389 414 943 

2015 4 564 259 4 470 761 93 498 1 259 988 443 014 

Dynamika % 
(2015/2014) 

100,7 98,1 x 95,8 106,8 

Na przestrzeni lat 2013-2015 dochody jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego systematycznie rosły, wydatki zaś wzrastały do 2014 roku, a następnie 

odnotowano ich spadek. Przewaga dochodów nad wydatkami w latach 2013 i 2015 

pozwalała na wypracowanie łącznej nadwyżki budżetowej, natomiast brak tej przewagi  

w roku 2014 spowodował, że j.s.t. województwa opolskiego osiągnęły łącznie deficyt 

budżetowy. 

Jednostki optymalizowały wielkość budżetów ze względu na regulacje prawne, 

uzależniające uchwalenie budżetu na 2015 r. od spełnienia indywidualnego wskaźnika 

wyznaczającego poziom spłat zadłużenia. Spadek poziomu wydatków oraz zobowiązań  

w 2015 r. związany był z zakończeniem perspektywy finansowej UE 2007-2013 oraz 

przyjętym harmonogramem naboru wniosków w ramach perspektywy UE 2014-2020. 

1.1. Uchwały budżetowe i zmieniające budżet, w świetle nadzoru RIO 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych5, uchwały 

budżetowe podlegają badaniu w trybie nadzoru przez Kolegium Izby. Wcześniej natomiast, 

przed ich uchwaleniem, na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 urio,  

składy orzekające izby wydają opinie o przedkładanych projektach budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

W 2014 roku do tutejszej Izby wpłynęło 88 projektów budżetów na 2015 r., z czego  

78 doręczono w terminie.  

Wyniki opiniowania przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 
Opinie pozytywne 

Opinie z uwagami lub 
zastrzeżeniami 

Opinie negatywne 
Opinie 
razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 69 98,6 1 1,4 - - 70 

Miasto na prawach powiatu 1 100,0 - - - - 1 

Powiaty 11 100,0 - - - - 11 

Województwo samorządowe 1 100,0 - - - - 1 

Związki 5 100,0 - - - - 5 

Razem 87 98,9 1 1,1 - - 88 

                                                
5
 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 561), 

zwana dalej urio. 
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Składy orzekające wydały 87 opinii pozytywnych o przedłożonych projektach budżetów  

na 2015 r., co stanowiło 98,9% ogółu. Uwagi zawarto w 1 opinii (1,1%). Opinii negatywnych 

nie wydano. Poziom poprawności wpływających do Izby projektów budżetów nieznacznie się 

poprawił, gdyż w roku ubiegłym składy orzekające wydały 81 (92,1%) opinii pozytywnych  

o uchwałach tego rodzaju.  

Według Sprawozdania KRRIO, w kraju 29,8% projektów budżetów zaopiniowano  

z uwagami, a 1,8% uzyskało opinie negatywne. 

Wydanie opinii przez składy orzekające zawsze poprzedzone było oceną przedłożonych 

materiałów pod kątem ich zgodności z prawem. Badano, czy projekty spełniają wymogi 

wynikające z ustaw m.in. o finansach publicznych i o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego6. Sprawdzano zgodność projektów budżetów z uchwałami organów 

stanowiących w sprawie procedury uchwalania budżetu, a także rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, a w przypadku powiatów  

i województwa samorządowego z uchwałą rady powiatu i sejmiku województwa w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Uwaga składu orzekającego skierowana do j.s.t. w trakcie opiniowania projektów 

budżetów na 2015 r. dotyczyła nieprawidłowo określonej, w treści projektu uchwały,  

kwoty limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, co naruszało art. 212  

ust. 1 pkt 6 ufp. 

Od wydanych opinii składów orzekających nie złożono odwołań do Kolegium Izby. 

Nadzór Kolegium Izby objął badaniem 88 uchwał organów stanowiących w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2015 r.  

Zgodnie z art. 239 ufp, uchwała budżetowa powinna zostać podjęta przed rozpoczęciem 

roku budżetowego, ale nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. W przypadku 

niepodjęcia przez organ stanowiący uchwały w terminie, regionalna izba obrachunkowa  

do końca lutego roku budżetowego ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego  

w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.  

Należy zaznaczyć, iż w stosunku do uchwał budżetowych stosuje się dwuetapowy tryb 

postępowania nadzorczego, zgodnie z którym, izba prowadząc postępowanie nadzorcze  

w sprawie uznania uchwały budżetowej za nieważną w całości lub w części,  

wskazuje nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia. Jeżeli właściwy organ  

w wyznaczonym terminie nie usunie wskazanych nieprawidłowości, wówczas Kolegium Izby 

orzeka o nieważności uchwały w całości lub w części oraz w przypadku stwierdzenia 

                                                
6
 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 

198), zwana dalej udjst. 
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nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części ustala budżet lub jego część 

dotknięte nieważnością (art. 12 urio). 

Do uchwał budżetowych na 2015 r. miały zastosowanie przepisy art. 243 i 244 ufp 

dotyczące indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z treścią art. 243 cyt. ustawy, w danym roku budżetowym wartość spłaty 

zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego nie może przekroczyć średniej arytmetycznej 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. W celu wyliczenia relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy, o której mowa  

w art. 243 ust. 1 ufp, przyjmuje się wartości planowane, które zostały wykazane  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu j.s.t. za III kwartał oraz wartości wykonane z dwóch 

poprzednich lat wynikające ze sprawozdań rocznych.  

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będące w nadzorze Izby, podjęły w terminie 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. i przekazały do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu, celem oceny jej legalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

Oceniając poprawność uchwał budżetowych na 2015 r. należy stwierdzić, że zostały one 

uchwalone w sposób przewidziany prawem przy respektowaniu określonych nakazów 

prawnych, z zachowaniem zasad: jawności, przejrzystości, zupełności, jedności formalnej  

i materialnej oraz równowagi budżetowej.  

Kolegium Izby zbadało 88 uchwał budżetowych na 2015 rok i w żadnej z nich nie 

stwierdziło naruszenia prawa. W skali kraju, regionalne izby obrachunkowe badając uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok stwierdziły, że 7,1% ogółu uchwał podjęto  

z naruszeniem prawa. Największa ilość rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyła stwierdzenia 

istotnego naruszenia prawa. Jak wynika ze Sprawozdania KRRIO, nie wszystkie jednostki  

w kraju dostosowały się do zaleceń RIO, gdyż 13 uchwał (0,4% ogółu uchwał) uznano  

za nieważne, z tego 8 nieważnych w części i 5 nieważnych w całości. 

Uchwalone budżety, w czasie ich wykonywania, ulegały zmianom. Zmiany strony 

dochodowej, wydatkowej, przychodowej i rozchodowej budżetów j.s.t. województwa 

opolskiego prezentuje poniższa tabela. 
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Wyszczególnienie 
Budżet wg uchwał 

budżetowych 
(tys. zł) 

Zmiany 
w ciągu roku 

Plan 
na  31.12.2015 r. 

(tys. zł) (tys. zł) 3:2 (%) 

1 2 3 4 5 

Dochody ogółem j.s.t. 4 358 540 235 876 5,4 4 594 416 

Wydatki ogółem j.s.t. 4 428 218 283 008 6,4 4 711 226 

Przychody ogółem j.s.t. 286 964 49 235 17,2 336 199 

Rozchody ogółem j.s.t. 217 287 2 102 1,0 219 389 

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego dokonały  

w trakcie roku zmian planu dochodów i wydatków. W trakcie roku budżetowego najbardziej 

wzrósł plan przychodów (o 17,2%), a najmniej zmienił się plan rozchodów (wzrost o 1,0%). 

Kwotowo największa zmiana dotyczyła planu wydatków, które w trakcie roku budżetowego 

zwiększyły się o 283 008 tys. zł, a następnie planu dochodów – wzrost o 235 876 tys. zł. 

W poszczególnych jednostkach, największy wzrost kwot planu dochodów (o 40 654 tys. zł)  

wystąpił w gminie Kędzierzyn-Koźle, a największy spadek gminie Polska Cerekiew  

– o 1 806 tys. zł. W odniesieniu do wydatków, największy wzrost planu wystąpił w gminie 

Nysa – o  34 761 tys. zł, a spadek w powiecie brzeskim – o 8 738 tys. zł. 

Kolegium Izby zbadało łącznie 3 565 uchwał i zarządzeń zmieniających budżet,  

w tym 832 uchwały podjęte przez organy stanowiące j.s.t. i związki.  

W porównaniu do roku 2014, w analizowanym okresie, zbadanych uchwał i zarządzeń 

zmieniających budżet było o 105 więcej. W 2015 r. Kolegium Izby badając uchwały  

i zarządzenia zmieniające budżet stwierdziło w 5 przypadkach naruszenie prawa,  

z tego w 2 uchwałach orzekło nieważność w całości, w 1 przypadku stwierdziło naruszenie 

prawa bez orzeczenia nieważności oraz w 2 przypadkach stwierdziło istotne naruszenie 

prawa.  

Prowadząc postępowanie nadzorcze w stosunku do tego typu uchwał i zarządzeń,  

Kolegium Izby orzekło nieważność w całości 2 uchwał. Wskazane nieprawidłowości 

dotyczyły: 

− wprowadzenia zapisów w uchwale podjętej w 2015 r. o sprostowaniu oczywistych 

omyłek w treści uchwały w sprawie zmiany budżetu roku 2014, które prowadziły  

do merytorycznej zmiany uprzednich postanowień, co narusza art. 113 § 1 ustawy 

Kodeks postępowania administracyjnego7 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  

o samorządzie gminnym8, art. 211 ustawy o finansach publicznych. Prostowanie decyzji 

w trybie art. 113 § 1 kpa może dotyczyć tylko nieistotnych wadliwości, polegających na 

prostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek. 

                                                
7
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), 

zwana dalej kpa. 
8
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), zwana dalej usg. 
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Różnica pomiędzy zmianą uchwały a jej sprostowaniem wynika z tego, czy uchwała jest 

dotknięta wadą istotną czy też nieistotną. Sprostowanie na podstawie art. 113 § 1 kpa 

nie może jednak prowadzić do merytorycznej zmiany nawet wówczas, gdy zaistniały 

rozbieżności pomiędzy treścią rozstrzygnięcia a uzasadnieniem, wyrażającym wolę 

organu. W rozumieniu art. 113 § 1 kpa oczywista omyłka to widoczne, niezgodne  

z zamierzonym, niewłaściwe użycie wyrazu, widoczna mylna pisownia czy też 

opuszczenie jakiegoś wyrazu; 

− zobowiązania organu wykonawczego do zamieszczenia w budżecie wydatków  

na określony cel, co narusza art. 18 ust. 1 usg w związku z art. 233 pkt 3 ufp.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 usg do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.  

W myśl postanowień art. 18 ust. 2 pkt 4 usg tworzenie budżetu poprzez podejmowanie 

uchwały budżetowej oraz jej zmian należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.  

Z kolei przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także 

inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej kompetencji organu 

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowi art. 233 pkt 1  

i 3 ufp. Zdaniem Kolegium Izby organ stanowiący nie może oddziaływać na organ 

wykonawczy w sposób wiążący, poprzez wydawanie wskazówek czy zaleceń 

dotyczących zarówno zadań, jakie powinny być ujęte w budżecie, jak i sposobu ich 

finansowania, a tym bardziej podejmować decyzji w tym zakresie. 

Przyczyną stwierdzenia przez Kolegium Izby w 2015 r. naruszenia prawa w uchwale 

zmieniającej budżet roku 2014 było niewskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetu,  

co narusza art. 212 ust. 1 pkt 3 ufp. W myśl art. 212 ust. 1 pkt 3 ufp do obligatoryjnych 

elementów uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego należy określenie,  

w zależności od planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu, planowanego 

deficytu jednostki wraz ze źródłami jego pokrycia. W związku z tym, że przedmiotowa 

uchwała dotyczyła zmiany budżetu za 2014 r. wszczęcie procedury na podstawie art. 12 urio 

oraz orzeczenie o jej nieważności w części było bezprzedmiotowe. Z upływem 31 grudnia 

2014 r. uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego na 2014 r. utraciła moc 

obowiązującą w związku z brzmieniem art. 211 ust. 2 i ust. 3 ufp.  

  W toku prowadzonego postępowania nadzorczego, Kolegium Izby stwierdziło  

w 2 przypadkach istotne naruszenie prawa, wyznaczyło termin na usunięcie 

nieprawidłowości. Jednostki dokonały zmian w sposób i w terminie wskazanym przez 

Kolegium Izby, przez co Kolegium Izby podjęło 2 uchwały o umorzeniu wszczętych 

postępowań nadzorczych.  
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W 2015 r. została wniesiona przez j.s.t. jedna skarga na uchwałę Kolegium Izby  

nr 4/5/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., która dotyczyła orzeczenia nieważności podjętej  

po zakończeniu roku budżetowego uchwały organu stanowiącego w sprawie sprostowania 

oczywistych omyłek w treści uchwały w sprawie zmian budżetu j.s.t. na 2014 rok. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpatrzeniu sprawy skargi jednostki  

na uchwałę Kolegium Izby, w dniu 15 czerwca 2015 r. uchylił zaskarżoną uchwałę Kolegium 

Izby i wskazał, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana.   

1.2. Realność planowania budżetów 

Realność planowania dochodów i wydatków budżetowych jest istotnym elementem 

gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z ustawą  

o finansach publicznych, dochody budżetu j.s.t. są prognozą ich wielkości, natomiast kwota 

wydatków stanowi nieprzekraczalny limit. Realnie i z wysoką starannością zaplanowany 

budżet może być pomocny przy podejmowaniu decyzji adekwatnych do sytuacji finansowej 

jednostki. Pomocne w tym są również informacje zawarte w wieloletnich prognozach 

finansowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Poniżej przedstawiamy krótką analizę wykonania budżetów przez j.s.t. województwa 

opolskiego.  

W tabeli przedstawiono dane dotyczące planowanych i wykonanych dochodów  

oraz wydatków przez poszczególne grupy j.s.t. województwa opolskiego w latach  

2014-2015. 

Wyszczególnienie 

2014 r. 2015 r. 

Dochody (tys. zł) Wydatki (tys. zł) Dochody (tys. zł) Wydatki (tys. zł) 

Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 

Gminy, w tym: 2 717 819 2 655 766 97,7 2 862 618 2 677 839 93,5 2 751 451 2 726 449 99,1 2 851 544 2 679 093 94,0 

- miejskie 320 064 313 763 98,0 343 369 322 110 93,8 328 292 334 271 101,8 348 650 329 013 94,4 

- miejsko-wiejskie 1 601 309 1 572 811 98,2 1 674 991 1 582 287 94,5 1 617 000 1 602 792 99,1 1 684 746 1 591 175 94,4 

- wiejskie 796 446 769 192 96,6 844 259 773 442 91,6 806 159 789 386 97,9 818 148 758 905 92,8 

Miasto na 
prawach powiatu 

630 072 625 573 99,3 668 412 630 131 94,3 641 872 647 865 100,9 667 041 640 243 96,0 

Powiaty 772 647 772 396 100,0 811 252 778 281 95,9 768 571 764 911 99,5 784 146 759 917 96,9 

Województwo 
samorządowe 

504 995 479 458 94,9 498 702 471 971 94,6 432 523 425 034 98,3 408 496 391 509 95,8 

Razem j.s.t. 4 625 533 4 533 192 98,0 4 840 984 4 558 222 94,2 4 594 417 4 564 259 99,3 4 711 227 4 470 762 94,9 

Analiza realności planowania dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego wskazuje, że średnie ich wykonanie w 2015 roku wyniosło 99,3%  

(w 2014 r. 98,0%). W mieście na prawach powiatu oraz gminach miejskich wykonano 

dochody ponad zaplanowaną wysokość. W pozostałych typach jednostek nie uzyskano 
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zaplanowanych dochodów, a ich realizacja mieściła się w przedziale od 97,9% w gminach 

wiejskich do 99,5% w powiatach.  

Wskaźnik wykonania dochodów w kraju wyniósł 98,9%. Na niepełne wykonanie planu 

dochodów ogółem j.s.t. w skali kraju, wpływ miało niższe o 3,4% wykonanie dochodów  

z tytułu dotacji celowych. Podobnie j.s.t. województwa opolskiego nie wykonały 2,3% dotacji 

celowych oraz 0,3% dochodów własnych. 

Wykonanie dochodów w poszczególnych gminach w 2015 r. wahało się od 87,7%  

w Byczynie do 108,0% w Gogolinie (w 2014 r. od 75,7% w Skarbimierzu do 104,6%  

w Zdzieszowicach). W powiatach dochody wykonano od 97,4% w brzeskim do 101,8%  

w krapkowickim (w 2014 r. od 97,6% w namysłowskim do 103,0% w krapkowickim).  

Poziom realizacji planowanych dochodów i wydatków gmin, powiatów, miasta na prawach 

powiatu i województwa samorządowego niewiele odbiegał od rezultatów średnich dla kraju  

w wymienionych grupach jednostek.  

W 2015 r. wydatki ogółem w żadnej z grup j.s.t. nie zostały wykonane w zaplanowanej 

wysokości, a ich średnia realizacja wyniosła 94,9%. W gminach wykonanie wydatków 

mieściło się w przedziale od 81,9% w Rudnikach do 97,9% w Krapkowicach i Paczkowie  

(w 2014 r. od 81,5% w Olszance do 99,0% w Głuchołazach). W powiatach wykonanie 

wydatków wahało się od 95,3% w nyskim do 98,6% w oleskim (w 2014 r. od 92,2%  

w kędzierzyńsko-kozielskim do 98,1% w prudnickim i strzeleckim).  

Dochody ogółem w 2015 r. wykonane przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego 

naszego województwa były niższe o 30 156 tys. zł od dochodów planowanych, a wykonane 

wydatki były niższe od planowanych o 240 465 tys. zł, na skutek czego, budżety zamknęły 

się łączną nadwyżką w kwocie 93 498 tys. zł. W poniższej tabeli przedstawiono wynik 

budżetów w poszczególnych grupach j.s.t. województwa opolskiego. 

Wyszczególnienie 

2014 r. 2015 r. 

Wynik (tys. zł) Wynik (tys. zł) 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Gminy w tym: -144 798 -22 073 -100 093 47 356 

- miejskie -23 304 -8 347 -20 358 5 259 

- miejsko-wiejskie -73 682 -9 476 -67 746 11 617 

- wiejskie -47 812 -4 250 -11 989 30 480 

Miasto na prawach powiatu -38 341 -4 558 -26 169 7 622 

Powiaty -38 604 -5 885 -15 575 4 994 

Województwo samorządowe 6 293 7 487 24 027 33 525 

Razem j.s.t. -215 451 -25 030 -117 810 93 497 
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Planowanie strony dochodowej i wydatkowej budżetów j.s.t. jest trudne, gdyż nie jest 

możliwe przewidzenie wielu zdarzeń, jakie w ciągu roku mogą wystąpić. Mimo to,  

należy stwierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego,  

w analizowanym okresie, konstruowały swoje budżety w miarę realistycznie, a różnice 

między wielkościami planowanymi, w odniesieniu do wyniku, w poszczególnych typach 

jednostek, zawsze wskazywały na zmniejszenie deficytu lub zwiększenie nadwyżki  

w stosunku do wielkości zaplanowanych. 

1.3. Nadwyżka operacyjna w budżetach jednostek samorządu terytorialnego 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona jest jako wynik 

bieżący, który w przypadku osiągania wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną,  

a w przypadku ujemnych wartości stanowi deficyt operacyjny.  

W 2015 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, była liczbą 

ujemną tylko w jednej j.s.t. województwa opolskiego (powiecie kluczborskim) i wyniosła  

547 tys. zł. Podobna sytuacja miała miejsce w roku poprzednim, kiedy deficyt operacyjny 

wyniósł 1 649 tys. zł.  

Najwyższa kwota nadwyżki operacyjnej w 2015 r. wystąpiła w samorządowym 

województwie opolskim – 41 565 tys. zł i mieście na prawach powiatu 36 945 tys. zł,  

a najniższa w gminie Domaszowice - 92 tys. zł. 

W skali kraju ujemna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 

wystąpiła w 46 j.s.t. (w 44 gminach oraz 2 powiatach). 

Zgodnie z artykułem 242 ufp wynika zakaz planowania przez j.s.t. wydatków bieżących 

większych niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową  

z lat ubiegłych i wolne środki. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie 

mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową  

z lat ubiegłych i wolne środki, chyba że jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków 

bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te  

nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. 

Na koniec 2015 r. zasada określona w art. 242 ust. 2 ufp została spełniona we wszystkich 

j.s.t. województwa opolskiego, gdyż wydatki bieżące j.s.t. na dzień 31 grudnia 2015 r. 

znalazły pokrycie w dochodach bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z roku 

ubiegłego i wolne środki.  

1.4. Wieloletnia prognoza finansowa – wyniki opiniowania projektów i badania uchwał 

Zgodnie z art. 227 ufp jednostki samorządu terytorialnego, sporządzają wieloletnią 

prognozę finansową (WPF). Umożliwia ona planowanie inwestycji, w celu osiągnięcia 
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zamierzonych priorytetów. Obejmuje zestawienie planowanych przez jednostkę zadań 

inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym. Projekty uchwał w sprawie 

WPF są opiniowane przez składy orzekające regionalnych izb obrachunkowych, a uchwały  

w sprawie przyjęcia tych prognoz, podjęte przez organy stanowiące j.s.t., są badane w trybie 

nadzoru przez kolegia izb. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego9, projekt uchwały  

w sprawie WPF lub jej zmiany, oraz uchwały i zarządzenia w sprawie WPF, jednostka 

samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej, w formie 

dokumentu elektronicznego. 

Składy orzekające, na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 urio, opiniowały 

przedłożone projekty WPF na 2015 rok. Łącznie wydano 88 opinii, w tym 86 pozytywnych 

(97,8%), 1 z uwagami (1,1%) oraz 1 opinię z zastrzeżeniami (1,1%). 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 
negatywne 

Opinie 
razem 

ilość (%) ilość (%) ilość (%) ilość 

Gminy 68 97,1 2 2,9 - - 70 

Miasto na 
prawach powiatu 

1 100,0 - - - - 1 

Powiaty 11 100,0 - - - - 11 

Województwo 1 100,0 - - - - 1 

Związki 5 100,0 - - - - 5 

Razem 86 97,8 2 2,2 - - 88 

Nieprawidłowości stwierdzone w opiniach przez składy orzekające: 

− dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zawarte  

w projekcie WPF były niegodne z danymi w tym zakresie, wskazanymi w projekcie 

uchwały budżetowej na 2015 r., 

− w załączniku do projektu uchwały WPF, nie ujęto danych o wydatkach majątkowych  

na przedsięwzięcia w latach 2012-2015, 

− w objaśnieniach do projektu uchwały WPF, nie ujęto informacji o dochodach 

majątkowych w 2015 r. pochodzących z dotacji oraz o planowanych w latach 2016-2018 

przychodach z tytułu wolnych środków, co wskazywało na planowanie zaciągania 

pożyczek i kredytów z założeniem ich niewykorzystania w całości do końca danego roku. 

                                                
9
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 92). 
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− wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku za 2014 r. budziło wątpliwości,  

co do możliwości spełnienia relacji z art. 243 ufp. Również dotychczasowe wyniki  

i możliwości gminy przedstawione w dokumentach przedkładanych Izbie w zakresie 

sprzedaży mienia stawiały pod znakiem zapytania wykonanie planowanych dochodów  

ze sprzedaży mienia w 2015 r., 

Od wydanych opinii o przedłożonych projektach uchwał w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej nie wniesiono odwołań. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęło 88 uchwał w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok i lata następne. Kolegium 

Izby, badając przedmiotowe uchwały zwracało uwagę w szczególności na spełnienie 

wymogów określonych w art. 226 ufp, zachowanie wymogów proceduralnych podejmowania 

aktów, zgodność z podjętą uchwałą budżetową w zakresie, o którym mowa  

w art. 229 cyt. ustawy oraz spełnienie wymogów określonych art. 243-244 cyt. ustawy. 

Badając uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2015 r.,  

Kolegium Izby wszystkie uchwały uznało za zgodne z prawem. 

Ponadto Kolegium Izby zbadało 700 uchwał i zarządzeń zmieniających wieloletnią 

prognozę finansową, w tym 526 uchwał podjętych przez organy stanowiące j.s.t. i związki.  

Badając uchwały w sprawie zmiany WPF, Kolegium Izby orzekło nieważność w całości  

3 uchwał z powodu określenia wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów  

i rozchodów w sposób, skutkujący niespełnieniem wskaźnika limitu spłaty zobowiązań  

z art. 243 ufp.  

W 2015 r. żadna j.s.t. nie wniosła skargi do WSA na podjęte przez Kolegium Izby 

rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową.  

1.5. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań 

Jednym z instrumentów mających na celu ograniczenie zadłużenia jednostek samorządu 

terytorialnego jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, zwany w literaturze 

przedmiotu również jako indywidualny wskaźnik zadłużenia10. System indywidualnego 

wskaźnika spłaty zobowiązań uzależnia planowaną wysokość zaciąganych zobowiązań  

od zdolności do ich spłaty. Zdolność kredytowa obliczana jest z uwzględnieniem posiadanej 

nadwyżki finansowej, według wzoru limitującego spłatę zobowiązań j.s.t. Maksymalny 

dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań stanowi średnią arytmetyczną z obliczonych  

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

                                                
10

 P. Dobrzyński (w:) Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego pod red. P. Walczaka, C.H. Beck, 
Warszawa 2014. 
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ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem 

budżetu. W trakcie opracowywania przez organ wykonawczy projektu WPF na kolejny rok 

budżetowy, do wyliczenia relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się 

zgodnie z ust. 2 art. 243 ufp wartości planowane, które zostały wykazane w sprawozdaniach 

budżetowych za III kwartał, natomiast dla dwóch poprzednich lat - wartości wykonane, 

wynikające ze sprawozdań rocznych11.  

Kształtowanie się wielkości indywidualnych wskaźników spłaty zobowiązań j.s.t. 

województwa opolskiego zaprezentowano na podstawie przedłożonych do Izby uchwał  

i zarządzeń w sprawie wieloletnich prognoz finansowych, które zostały podjęte  

do dnia 31.12.2015 r. W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się maksymalnej 

wielkości dopuszczalnego zadłużenia w poszczególnych typach j.s.t. województwa 

opolskiego12. 

Wyszczególnienie 

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 
w 2015 r. (prawa strona wzoru) 

od 0 do 5,00% 
od 5,01% do 

10,00% 
od 10,01% do 

15,00% 
powyżej 
15,01% 

Gminy 7 34 23 6 

Miasto na prawach powiatu - 1 - - 

Powiaty 4 6 1 - 

Województwo samorządowe - - 1 - 

Razem (ilość j.s.t.) 11 41 25 6 

Według uchwał WPF, na koniec 2015 r. w 7 gminach i 4 powiatach możliwość zaciągania 

zobowiązań określił maksymalny limit nieprzekraczający 5,00% spłat rat w stosunku  

do dochodów, co w niektórych przypadkach może wiązać się z ograniczeniem możliwości 

rozwoju tych jednostek. Najwięcej j.s.t. (41) posiadało maksymalny dopuszczalny wskaźnik 

spłaty zobowiązań na poziomie wyższym niż 5,01%, jednakże nieprzekraczającym 10,00%. 

W 6 gminach wskaźnik ten był wyższy od 15,00%. 

Ocena możliwości zadłużania się każdej z j.s.t. nie jest możliwa bez zestawienia 

maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru  

z art. 243 ufp) z faktycznym wskaźnikiem spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru  

z art. 243 ufp).  

W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się różnic pomiędzy maksymalną 

wielkością dopuszczalnego zadłużenia, a relacją planowanej łącznej spłaty zobowiązań  

w stosunku do dochodów w poszczególnych typach j.s.t. województwa opolskiego. 

                                                
11

 Mając na uwadze, że wielkości w wieloletniej prognozie finansowej mają być realistyczne (art. 226 ufp), przy 
wyliczaniu relacji z art. 243 ufp w miejsce danych planowanych według stanu na koniec III kwartału roku 
poprzedzającego rok budżetowy, jednostka ujmuje faktyczne wykonanie wielkości budżetowych wynikające ze 
sprawozdań rocznych za rok poprzedzający rok budżetowy (dla roku 2015 – wykonanie lat 2012-2014). 
12

 

Dane w tabeli przedstawiono na podstawie ostatniej uchwały (zarządzenia) podjętej w 2015 r. przez wszystkie 
j.s.t. województwa opolskiego. 
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Wyszczególnienie 

Wielkość różnicy pomiędzy lewą i prawą stroną wzoru wskaźnika 
z art. 243 ufp w 2015 r. 

(w punktach procentowych) 

od 0 do 0,5 od 0,5 do 1 od 1 do 5 powyżej 5 

Gminy  3 - 38 29 

Miasto na prawach powiatu - - 1 - 

Powiaty - 2 8 1 

Województwo samorządowe - - 1 - 

Razem (ilość j.s.t.) 3 2 48 30 

 

Na podstawie podjętych w analizowanym okresie uchwał stwierdzono, że we wszystkich 

j.s.t. województwa opolskiego został spełniony wskaźnik wynikający z art. 243 ufp. W 5 j.s.t. 

województwa opolskiego wielkość różnicy pomiędzy lewą i prawą stroną wzoru wskaźnika  

z art. 243 ufp, jeśli chodzi o 2015 r., była mniejsza niż 1 punkt procentowy, z czego  

w 3 mniejsza niż 0,5 punktu procentowego. Oznacza to znaczne ograniczenia możliwości 

zaciągania kolejnych zobowiązań oraz konieczność działań w celu niepogarszania łącznego 

maksymalnego limitu spłaty. W 30 j.s.t. województwa opolskiego wielkość różnicy przekracza 

poziom 5 punktów procentowych, co wskazuje na większą możliwość zaciągania nowych 

zobowiązań przez te jednostki. 
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2. REALIZACJA DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W 2015 r. dochody jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego wyniosły 

4 564 260 tys. zł i stanowiły 99,3% planu. W porównaniu do roku ubiegłego, dochody uległy 

zwiększeniu o 0,7%. Wzrost dochodów nastąpił w gminach (o 2,7%) i w mieście na prawach 

powiatu (o 3,6%), natomiast spadek nastąpił w powiatach (o 1,0%) i województwie 

samorządowym (o 11,4 %).  

Planowanie i wykonanie dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

w 2015 r. w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje celowe obrazuje tabela. 

Rodzaje dochodów 

2014 r. 2015 r. 

Dynamika 

wykonanych dochodów 

(%) 

Wykonanie Plan Wykonanie 
 

Wykonanie 
(%) 

 
Województwo 

opolskie 
Polska 

(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (4:3) (4:2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Gminy 

Dochody ogółem, z tego: 2 655 766 2 751 450 2 726 449 99,1 102,7 103,7 

- dochody własne 1 440 809 1 494 268 1 484 838 99,4 103,1 104,5 

- dotacje  500 048 522 965 507 642 97,1 101,5 102,4 

- subwencja ogólna 714 909 734 217 733 969 100,0 102,7 103,4 

Miasto na prawach powiatu 

Dochody ogółem, z tego: 625 573 641 871 647 865 100,9 103,6 103,4 

- dochody własne 389 152 407 908 412 481 101,1 106,0 104,4 

- dotacje  81 219 78 327 79 748 101,8 98,2 100,8 

- subwencja ogólna 155 202 155 636 155 636 100,0 100,3 102,4 

Powiaty 

Dochody ogółem, z tego: 772 396 768 572 764 911 99,5 99,0 99,6 

- dochody własne 252 907 276 675 273 842 99,0 108,3 106,7 

- dotacje  186 078 158 235 157 364 99,4 84,6 92,4 

- subwencja ogólna 333 411 333 662 333 705 100,0 100,1 98,7 

Województwo samorządowe 

Dochody ogółem, z tego: 479 458 432 523 425 035 98,3 88,6 96,4 

- dochody własne 116 698 138 527 139 214 100,5 119,3 109,3 

- dotacje  252 766 227 125 218 950 96,4 86,6 95,6 

- subwencja ogólna 109 994 66 871 66 871 100,0 60,8 69,4 

Razem j.s.t. 

Dochody ogółem, z tego: 4 533 193 4 594 416 4 564 260 99,3 100,7 102,4 

- dochody własne 2 199 566 2 317 378 2 310 375 99,7 105,0 104,9 

- dotacje  1 020 111 986 652 963 704 97,7 94,5 99,3 

- subwencja ogólna 1 313 516 1 290 386 1 290 181 100,0 98,2 100,3 
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Dynamika dochodów ogółem j.s.t. wskazuje na wzrost dochodów własnych i spadek 

kwoty subwencji ogólnej oraz dotacji. 

W 2015 r. odnotowano wzrost dochodów własnych we wszystkich typach j.s.t. 

województwa opolskiego, który mieścił się w przedziale od 3,1% w gminach do 19,3%  

w województwie samorządowym. Spadek subwencji ogólnej wystąpił jedynie  

w województwie samorządowym (o 39,2%) z uwagi na zmianę przepisów prawnych 

dotyczących naliczania części regionalnej i wyrównawczej subwencji ogólnej w latach  

2015 – 2016, natomiast wzrost nastąpił w pozostałych grupach od (o 0,1%) w powiatach  

do (o 2,7%) w gminach. W stosunku do roku ubiegłego subwencja ogólna zmalała  średnio  

o 1,8%. 

Dochody z dotacji celowych wzrosły jedynie w gminach (o 1,5%), natomiast zmalały  

w pozostałych typach od 15,4% w powiatach do 13,4% w województwie samorządowym. 

Zmniejszenie dotacji we wszystkich j.s.t. województwa opolskiego wyniosło średnio 5,5%. 

W kraju dochody zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego o 2,4%.  

Wzrost dochodów ogółem j.s.t. województwa opolskiego ukształtował się o 1,7 punktu 

procentowego poniżej średniego wskaźnika dla kraju. W poszczególnych grupach jednostek 

sytuacja była zróżnicowana. 

Strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i województwie 

opolskim przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 

Polska (%) Województwo opolskie (%) 

Dochody 
własne 

Dotacje Subwencje 
Dochody 
własne 

Dotacje Subwencje 

Dochody wszystkich 
j.s.t. 

52,0 22,2 25,8 50,6 21,1 28,3 

Gminy 49,7 21,3 29,0 54,5 18,6 26,9 

Miasto na prawach 
powiatu 

59,9 18,2 21,9 63,7 12,3 24,0 

Powiaty 33,5 24,0 42,4 35,8 20,6 43,6 

Województwo 
samorządowe 

41,8 46,5 11,6 32,8 51,5 15,7 

Analiza struktury dochodów ogółem j.s.t. województwa opolskiego, w odniesieniu  

do źródeł ich pochodzenia wskazuje, że ze względu na możliwości kształtowania wielkości 

budżetu, jest ona mniej korzystna od krajowej, ponieważ przeważają w niej wpływy 

pochodzące z budżetu państwa. W strukturze dochodów ogółem udział dochodów własnych 

był o 1,4 punktu procentowego niższy niż w kraju. W gminach, mieście na prawach powiatu  

i powiatach udział dochodów własnych był wyższy niż średni dla danej grupy w kraju  

- odpowiednio o 4,8; 3,8; 2,3 punktu procentowego. Niekorzystna, w porównaniu z krajową, 

była jedynie struktura województwa samorządowego, z uwagi na niższy o 9,0 punktów 

procentowych udział dochodów własnych. 
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2.1. Dochody własne 

Źródła dochodów własnych j.s.t. zostały określone w ustawie o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego13. 

Jednostki samorządu terytorialnego planowały dochody własne w wysokości  

2 317 378 tys. zł, a wykonały je poniżej przyjętego planu w kwocie 2 310 375 tys. zł. 

Ponadplanowe dochody własne uzyskało miasto na prawach powiatu (o 1,1%) i województwo 

samorządowe (o 0,5%). W powiatach i gminach uzyskano dochody własne poniżej przyjętego 

planu odpowiednio o 1% i o 0,6%. 

Dochody własne ogółem j.s.t., w porównaniu do roku ubiegłego, zwiększyły się średnio  

o 5,0%. Wzrost dochodów własnych odnotowano we wszystkich typach j.s.t. Mieścił się on  

w przedziale od 3,1% w gminach do 19,3% w województwie samorządowym.  

W odniesieniu do wskaźników krajowych, dynamika dochodów własnych j.s.t. 

województwa opolskiego była wyższa od średniej w tej grupie dochodów o 0,1 punktu 

procentowego. Należy przy tym zaznaczyć, że jedynie dochody własne gmin województwa 

opolskiego rosły wolniej niż dochody własne tej grupy jednostek w kraju, a w pozostałych 

typach j.s.t. były wyższe od poziomu krajowego. 

2.1.1. Dochody podatkowe 

Do dochodów podatkowych gmin i miasta na prawach powiatu zaliczono:  

udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatek od osób 

fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek rolny, leśny, od nieruchomości,  

od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 

oraz opłaty: skarbową i eksploatacyjną. 

Dochody podatkowe powiatów i województwa samorządowego stanowią wyłącznie 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 

Dochody podatkowe wszystkich j.s.t. województwa opolskiego w 2015 r. wyniosły  

1 671 104 tys. zł. 

Dochody podatkowe gmin i miasta na prawach powiatu w latach 2014 – 2015 ujęto  

w poniższej tabeli. 

 

 

 

                                                
13

 Patrz przypis 6. 
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Lp. Wyszczególnienie 

Wpływy (tys. zł) Struktura (%) 

2014 r. 2015 r. 2014 r. 2015 r. 

Opole gminy Opole gminy Opole gminy Opole gminy 

Dochody podatkowe 262 954 1 111 002 275 926 1 152 612 100,0 100,0 100,0 100,0 

1. 
Udziały w podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

12 242 20 012 12 531 25 805 4,7 1,8 4,5 2,2 

2. 
Udziały w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

152 844 450 370 161 022 483 762 58,1 40,5 58,4 42,0 

3. Podatek rolny 423 90 995 383 81 091 0,2 8,2 0,1 7,0 

4. 
Podatek od 
nieruchomości 

80 687 491 382 84 188 503 468 30,7 44,2 30,5 43,7 

5. Podatek leśny 13 4 530 14 5 007 0,0 0,4 0,0 0,4 

6. 
Podatek od środków 
transportowych 

5 829 17 077 6 393 18 245 2,2 1,5 2,3 1,6 

7. 

Podatek dochodowy 
od osób fizycznych, 
opłacany w formie 
karty podatkowej 

239 1 459 222 1 255 0,1 0,1 0,1 0,1 

8. 
Podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

6 558 20 818 7 754 21 578 2,5 1,9 2,8 1,9 

9. Opłata skarbowa 3 801 7 161 3 101 5 243 1,4 0,6 1,1 0,5 

10. Opłata eksploatacyjna 318 7 197 321 7 158 0,1 0,6 0,1 0,6 

Dochody podatkowe gmin w 2015 roku wyniosły 1 152 612 tys. zł i zwiększyły się o 3,7%  

w stosunku do roku ubiegłego. Głównym źródłem dochodów podatkowych w gminach był 

podatek od nieruchomości, który stanowił 43,7% w ich strukturze. Udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych stanowiły średnio 42,0%, a podatek rolny 7,0% uzyskanych 

dochodów podatkowych.  

W porównaniu do roku ubiegłego, w gminach wzrosły dochody z sześciu źródeł, od 3,6% 

w podatku od czynności cywilnoprawnych do 28,9% w udziałach w podatku dochodowym  

od osób prawnych. Spadek dochodów, który wystąpił w pozostałych źródłach dochodów 

podatkowych wyniósł od 26,8% w opłacie skarbowej do 0,5% w opłacie eksploatacyjnej.  

Na przestrzeni dwóch lat w strukturze dochodów podatkowych gmin nastąpiły niewielkie 

zmiany. Najwięcej wzrosły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 1,5 punktu 

procentowego), natomiast najbardziej zmalały wpływy z podatku rolnego (o 1,2 punktu 

procentowego). Udział dochodów z podatku leśnego, podatku dochodowego od osób 

fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych  

i opłaty eksploatacyjnej pozostał na poziomie z roku ubiegłego. 

Dochody podatkowe w mieście na prawach powiatu w 2015 r. wyniosły 275 926 tys. zł  

i wzrosły, w porównaniu do roku ubiegłego, o 4,9%. Udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych, należne zarówno gminie jak i powiatowi, w strukturze dochodów 

podatkowych zajmowały 62,9%. Drugim pod względem wielkości, był podatek  

od nieruchomości, który stanowił 30,5% dochodów podatkowych. Pozostałe wpływy  

z podatków miały niewielki udział w strukturze dochodów podatkowych: od 0,1%  

w odniesieniu do opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego od osób fizycznych 
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opłacanego w formie karty podatkowej i podatku rolnego do 2,8% w podatku od czynności 

cywilnoprawnych.  

W mieście na prawach powiatu wzrost dochodów podatkowych wahał się od 0,9%  

- w opłacie eksploatacyjnej do 18,2% - w podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast 

spadek mieścił się w przedziale od 18,4% - w opłacie skarbowej do 7,4% - w podatku 

dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej. W strukturze 

dochodów podatkowych miasta na prawach powiatu nastąpiły niewielkie zmiany.  

Dochody podatkowe powiatów i województwa opolskiego w latach 2014 - 2015 

przedstawia tabela. 

Wyszczególnienie 

Wpływy (tys. zł) Struktura (%) 

2014 r. 2015 r. 2014 r. 2015 r. 

Powiaty 
Woj.  

samorzą-
dowe 

Powiaty 
Woj.  

samorzą-
dowe 

Powiaty 
Woj.   

samorzą-
dowe 

Powiaty 
Woj.   

samorzą-
dowe 

Dochody podatkowe 127 139 89 999 137 024 105 542 100,0 100,0 100,0 100,0 

1. 
Udziały w podatku 
dochodowym od 
osób prawnych 

4 136 65 680 5 393 79 618 3,3 73,0 3,9 75,4 

2. 
Udziały w podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

123 003 24 319 131 632 25 924 96,7 27,0 96,1 24,6 

Jak wynika z zestawienia, w powiatach decydujące znaczenie miał udział w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, a w województwie udział w podatku dochodowym od osób 

prawnych, co jest konsekwencją rozwiązań przyjętych w ustawie o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. Zarówno w powiatach jak i województwie nastąpił wzrost wpływów 

z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. 

Dochody podatkowe powiatów wyniosły 137 024 tys. zł i wzrosły, w porównaniu do roku 

ubiegłego, średnio o 7,8%. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych stanowiły 96,1% wpływów z podatków. 

Dochody podatkowe województwa wyniosły 105 542 tys. zł i wzrosły, w porównaniu  

do roku ubiegłego o 17,3%. W strukturze dochodów podatkowych dominował udział  

w podatku dochodowym od osób prawnych – 75,4%. 

2.1.1.1. Planowanie i realizacja dochodów podatkowych 

Planowane dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego wyniosły 1 655 484 tys. zł i zostały zrealizowane w kwocie 1 671 104 tys. zł,  

co stanowiło 100,9% przyjętego planu. Wykonanie ogółem dochodów podatkowych wahało 

się od 100,8% w gminach do 101,8% w województwie samorządowym.  
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W gminach dochody z 5 źródeł zostały wykonane ponad uchwalony plan i mieściły się one 

w przedziale od 100,6% (podatek od czynności cywilnoprawnych) do 115,7% (udziały  

w podatku dochodowym od osób prawnych). Pozostałe dochody wykonano poniżej 

przyjętego planu od 78,6% w opłacie skarbowej do 99,1% w podatku od nieruchomości.  

W mieście na prawach powiatu także 5 źródeł dochodów zostało wykonanych ponad 

przyjęty plan. Ich wykonanie wahało się od 100,8% w podatku od środków transportowych 

do 114,6% w podatku leśnym. Pozostałe źródła dochodów podatkowych wykonano poniżej 

przyjętego planu od 71,4% w opłacie eksploatacyjnej do 90,5% w udziałach w podatku 

dochodowym od osób prawnych.  

W powiatach, dochody podatkowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 

prawnych zrealizowano w 115,6% przyjętego planu, a z udziałów w podatku dochodowym  

od osób fizycznych w 100,8%.  

W województwie samorządowym, dochody podatkowe, zarówno z udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych jak i fizycznych, wykonano powyżej przyjętego planu 

(odpowiednio w 102,1% i w 100,9%). 

Jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego starały się realistycznie 

planować dochody podatkowe. 

2.1.1.2. Ocena działalności uchwałodawczej gmin w sprawach podatkowych 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 urio, uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych,  

do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa14 podlegają nadzorowi 

regionalnych izb obrachunkowych. Przedmiotem uchwał podatkowych jest wprowadzenie 

opłat, ustalenie stawek podatków i opłat, zwolnień oraz ulg podatkowych, a także określenie 

trybu i warunków ich płatności. Nadzór nad uchwałami podatkowymi jest sprawowany 

wyłącznie w oparciu o kryterium legalności i ma na celu zagwarantowanie przestrzegania 

prawa przez organy j.s.t. 

Badając uchwały w sprawach podatkowych, Kolegium Izby zwracało uwagę m.in. na treść 

podjętego aktu, kompetencje organu do podjęcia aktu oraz na uwzględnienie w nich zapisu  

o dochowaniu ustawowego trybu ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego i jej wejściu w życie. 

W 2015 r. Kolegium Izby zbadało 612 uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,  

z czego w 44 uchwałach (7,2%) znalazły się zapisy naruszające prawo. Kolegium Izby 

orzekło nieważność 1 uchwały w całości oraz 6 uchwał w części. W 37 przypadkach 

Kolegium Izby wskazało na naruszenie prawa o charakterze nieistotnym, które nie 

                                                
14

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), zwana dalej 
uOp. 
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skutkowało orzeczeniem nieważności. W porównaniu z rokiem 2014, znacznie zwiększyła się 

liczba podjętych przez j.s.t. uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz liczba 

stwierdzanych w nich nieprawidłowości. Należy wskazać, że w 2014 r. Kolegium Izby 

zbadało 220 uchwał podatkowych, z czego 53 uchwały dotyczyły kwestii związanych  

z gospodarką odpadami. Dla porównania liczba zbadanych uchwał związanych  

z gospodarką odpadami w 2015 r. wynosiła 137, a zatem wzrosła ponad dwukrotnie. 

Analizując uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych należy stwierdzić, że w 2015 r.  

o 41 zwiększyła się liczba zakwestionowanych uchwał w porównaniu do 2014 r. 

Wyniki badania nadzorczego przedmiotowych uchwał przedstawia poniższa tabela. 

Uchwały j.s.t. w sprawie 
podatków i opłat lokalnych 

Ogółem, 
w tym 

 

Zgodne  
z prawem 

 

Niezgodne 
z prawem, 

w tym 

 

Nieważność 
w całości 

Nieważność 
w części 

Nieistotne 
naruszenie 

prawa 

1 2 3 4 5 6 7 

Inkaso podatków 69 69 - - - - 

Inkaso opłaty skarbowej 9 9 - - - - 

Inkaso opłaty za odpady 
komunalne 

11 10 1 - 1 - 

Opłata od posiadania psa  4 4 - - - - 

Opłata prolongacyjna 2 2     

Opłata targowa 86 86 - - - - 

Podatek leśny 1 1 - - - - 

Podatek od nieruchomości 103 101 2 1 - 1 

Podatek od środków 
transportowych 

69 68 1 - 1 - 

Podatek rolny 11 11 - - - - 

W sprawie formularzy 
podatkowych 

98 71 27 - - 27 

W sprawie ulg dla inwestorów 19 18 1 - 1 - 

W sprawie ustalenia stawki 
opłaty za odpady komunalne 

7 6 1 - - 1 

W sprawie określenia terminu 
uiszczenia opłaty za odpady 
komunalne 

28 27 1 - 1 - 

W sprawie wyboru metody 
ustalenia opłat za odpady 
komunalne 

 
46 

 
45 

 
1 

 
- 

 
1 

- 

W sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za odpady 
komunalne 

45 36 9 - 1 8 

Podatki i opłaty lokalne 4 4 - - - - 

Podsumowanie ilość/  
                             (%) 

612 
100,0 

568 
92,8 

44 
7,2 

1 
0,2 

6 
1,0 

37 
6,0 

Kolegium Izby orzekając nieważność w całości uchwały podatkowej stwierdziło,  

że nie uwzględniono uwag i zastrzeżeń Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów  

i Konkurencji wniesionych do projektu uchwały, co narusza art. 20b ustawy w sprawie 

podatków i opłat lokalnych15 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach 

                                                
15

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), 
zwana dalej upol. 
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dotyczących pomocy publicznej16. Zdaniem Kolegium Izby celem regulacji zawartej  

w art. 7 ust. 3 updpp publicznej jest zapewnienie możliwości przedstawienia przez Prezesa 

UOKIK zastrzeżeń do przedłożonego projektu, które winny być przez organ stanowiący 

uwzględnione. Podjęcie uchwały przewidującej udzielenie pomocy de minimis bez 

uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Prezesa UOKiK narusza ww. przepisy prawa. 

Kolegium Izby orzekając nieważność w części 6 uchwał podatkowych stwierdziło następujące 

nieprawidłowości: 

− nieprawidłowo określono termin wejścia w życie uchwały poprzez zapis „uchwała 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Województwa 

Opolskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2015 r.”, co narusza art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych17.  

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 uoan, akty normatywne zawierające przepisy 

powszechnie obowiązujące, ogłaszane są w dziennikach urzędowych i wchodzą w życie 

po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin 

dłuższy. Z kolei w uzasadnionych przypadkach akty prawa miejscowego mogą wchodzić 

w życie w terminie krótszym niż 14 dni jeżeli ważny interes państwa wymaga 

natychmiastowego wejścia w życie aktu prawa miejscowego oraz zasady 

demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie. W przedstawionej sytuacji 

nie znajduje prawnego uzasadnienia do wprowadzenia w uchwale wstecznej jej mocy 

obowiązującej.  

− uzależniono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od spełnienia 

kryteriów pozaustawowych określonych w innej uchwale gminy m.in. od zameldowania 

(pobyt stały), wieku mieszkańca, jego statusu (uczeń, student), co narusza art. 6j ust. 2a 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach18. W ocenie Kolegium Izby art. 6j 

ust. 2a uouc zawiera zamknięty katalog kryteriów różnicowania stawek opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tylko te kryteria stanowią podstawę 

różnicowania stawek. Organ stanowiący różnicując stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w oparciu o kryteria pozaustawowe naruszył ww. przepisy; 

− w treści załącznika do uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarto pouczenie w formie oświadczenia 

składanego przez właściciela nieruchomości o odpowiedzialności karnej przewidzianej  

                                                
16

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz.U. z 
2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.), zwana dalej updpp. 
17

 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 296), zwana dalej uoan. 
18

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 
ze zm.), zwana dalej uouc. 
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w art. 233 Kodeksu karnego19 za podanie danych niezgodnie z prawdą, co narusza  

art. 6n ust. 2 uouc w związku z art. 233 K.k. Zdaniem Kolegium Izby jeżeli ustawodawca 

zamierza nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez zobowiązane podmioty 

rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, to rygor ten 

wprowadza wprost do ustawy i dopiero w sytuacji przeniesienia kompetencji  

do określenia przez organ samorządu wzoru deklaracji winien przewidzieć w treści 

upoważnienia wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Kolegium Izby stwierdziło również tę samą nieprawidłowość w uchwale  

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości orzekając nieważność w części 

zapisów o odpowiedzialności karnej z Kodeksu karnego, z powodu naruszenia art. 7  

ust. 3 upol w związku z art. 233 K.k.; 

− ustalenie rocznej stawki podatku od środków transportowych od samochodu 

ciężarowego o trzech osiach o dopuszczalnej masie całkowitej "nie mniej niż 23 tony  

i mniej niż 25 tony", dla innych systemów zawieszenia osi jezdnych w wysokości  

1.500,00 zł, co narusza art. 10 ust. 1 pkt 2 upol. Kolegium Izby stwierdziło, że stawki 

podatku od środków transportowych określane przez radę w uchwale nie mogą być 

wyższe od stawek maksymalnych, ani nie mogą być niższe od stawek minimalnych 

ustalonych w ustawie. W świetle art. 10 ust. 1 upol, przyznaje się organowi 

stanowiącemu kompetencje do określania w drodze uchwały wysokości stawek podatku 

od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania, ale w wysokościach 

określonych w ww. ustawie.  

Kolegium Izby wskazując nieistotne naruszenie prawa w 37 uchwałach stwierdziło 

następujące nieprawidłowości polegające na tym, że: 

− zawarto postanowienia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co narusza  

art. 6n ust. 1 pkt 1 uouc.  Kolegium Izby stwierdziło, że zgoda jest jednym z możliwych 

warunków legalizujących przetwarzanie danych, ale nie jedynym. Nie jest zatem 

konieczne pozyskiwanie zgody, gdy spełniony jest jeden z pozostałych warunków  

z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych20, zwłaszcza gdy przetwarzanie 

danych osobowych znajduje podstawę w stosownych przepisach prawa.  

Warunki przetwarzania danych określone przepisami art. 23 ww. ustawy mają charakter 

autonomiczny i niezależny. W ocenie Kolegium Izby, nie jest wymagane domaganie się 

wyrażenia zgody od osoby, której dane dotyczą, gdy na przetwarzanie danych zezwalają 

przepisy prawa; 

                                                
19

 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137), zwana dalej K.k. 
20

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). 
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− nie określono w uchwałach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady 

komunalne formatu elektronicznego oraz układu informacji i powiązań między nimi 

zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, co narusza art. 6n ust. 1 pkt 2 uouc. Zdaniem Kolegium Izby organ 

stanowiący powinien dokonać określenia formatu elektronicznego oraz układu informacji 

i powiązań między nimi, sposobu przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, oraz określić rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny deklaracje 

być opatrzone, 

− wprowadzenie w uchwałach w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych  

do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, obowiązujących  

od 1 stycznia 2016 r., postanowienia o „obowiązku złożenia wraz z korektą 

deklaracji/informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy 

Ordynacja podatkowa”, co narusza art. 6 ust. 13 upol, art. 6a ust. 11 ustawy o podatku 

rolnym21, art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym22 w związku z art. 81 § 2 uOp.  

Rada ustalając wzory formularzy zawarła pouczenie o „obowiązku złożenia wraz  

z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy 

Ordynacja podatkowa” i zawarła postanowienie, że uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. W stanie obowiązującym w 2015 r., art. 81 § 2 uOp 

stanowił, że korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz  

z uzasadnieniem. Ustawodawca ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa23 

oraz niektórych innych ustaw dokonał zmiany ustawy art. 81 § 2 uOp poprzez 

wykreślenie zapisu dotyczącego obowiązku złożenia wraz z korektą deklaracji 

pisemnego uzasadnienia. W związku z tym, że nowelizacja ta weszła w życie  

od 1 stycznia 2016 r., brak jest podstaw do stosowania w uchwałach podejmowanych 

przez organy stanowiące j.s.t. pouczenia o konieczności złożenia wraz z korektą 

deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty. Kolegium Izby stwierdziło również 

tę samą nieprawidłowość w uchwałach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki stwierdzając nieistotne 

naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 uouc w związku z art. 81 § 2 uOp.  

W 2015 r. żadna j.s.t. nie wniosła skargi do WSA na podjęte przez Kolegium Izby 

rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. 

                                                
21

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.). 
22

 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 374 ze zm.). 
23

 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). 
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2.1.1.3. Wyniki kontroli realizacji dochodów podatkowych 

Kontrole przeprowadzone przez RIO w 2015 roku objęły jednostki samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego, których dochody w analizowanym okresie wyniosły 

łącznie 603 751 tys. zł. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości skutkowały 

uszczupleniem wpływów do budżetów kontrolowanych jednostek z tytułu podatków i opłat  

o kwotę 976 tys. zł.  

Jedną z najczęściej stwierdzanych przez inspektorów RIO w Opolu nieprawidłowością  

w tym zakresie, podobnie jak w latach poprzednich, było nieweryfikowanie lub nierzetelne 

weryfikowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Nieprawidłowość tę 

stwierdzono w 7 kontrolowanych jednostkach. 

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Gminie Tarnów Opolski ustalono, że jeden  

z podatników będący osobą prawną w złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości 

wykazał powierzchnię gruntów oraz powierzchnię użytkową budynków związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie wykazał natomiast do opodatkowania 

budowli, mimo że w typowych sytuacjach, rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej 

przez podatnika wiąże się z posiadaniem budowli, ponadto w deklaracji złożonej przez ww. 

podatnika na 2009 r. wykazana była budowla, która w latach 2010-2015 r. również była 

własnością podatnika. Ustalono natomiast, że w złożonych deklaracjach na podatek  

od nieruchomości na 2010, 2011, 2012, 2013 i 2015 r. podatnik również nie wykazał  

do opodatkowania budowli. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 274a § 2 uOp, w razie 

wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać  

do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, 

wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych. Ustalono, 

że organ podatkowy nie skorzystał z tego uprawnienia. W przypadku ww. podatnika 

kontrolujący stwierdzili, iż przeprowadzone na podstawie przepisu art. 272 uOp czynności 

sprawdzające były nierzetelne w zakresie prawidłowości ustalenia stanu faktycznego 

przedmiotu opodatkowania. 

W toku kontroli przeprowadzonej w Gminie Skoroszyce stwierdzono, że jeden  

z podatników w deklaracjach na podatek od nieruchomości składanych w latach 2013-2014 

dla części gruntów będących w jego posiadaniu zastosował stawki przewidziane dla gruntów 

pozostałych, podczas gdy w całości podlegały one opodatkowaniu według stawek 

przewidzianych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

W związku z powyższym zadeklarowany podatek od nieruchomości został zaniżony o kwotę 

3 350 zł w 2013 r. oraz o kwotę 3 128 zł w 2014 r. W wyniku analizy informacji z rejestru 

gruntów ustalono, że w deklaracjach uwzględniono zaniżoną powierzchnię użytków 

stanowiących część działki nr 278/20 oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem  
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K - użytki kopalne, tj. 130 135 m2, podczas gdy powierzchnia tych użytków według ewidencji 

gruntów wynosiła w tym okresie 131 949 m2. W omawianym przypadku organ podatkowy nie 

skorzystał z procedur podatkowych, do których jest upoważniony, tj. nie przeprowadził 

kontroli podatkowej oraz nie wszczął postępowania podatkowego w celu dokładnego 

ustalenia stanu faktycznego oraz określenia prawidłowej wysokości zobowiązania 

podatkowego.  

Poza stwierdzaniem nieprawidłowości dotyczących nieweryfikowania lub nierzetelnego 

weryfikowania deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości kontrolujący 

stwierdzali tę nieprawidłowość również w zakresie podatku rolnego oraz podatku od środków 

transportowych. Nieweryfikowanie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji na podatek rolny 

stwierdzono w 3 kontrolowanych jednostkach, deklaracji na podatek od środków 

transportowych w 10 kontrolowanych jednostkach. 

Podczas kontroli przeprowadzonej w Gminie Łambinowice stwierdzono, że jeden  

z podatników będący właścicielem samochodu ciężarowego nie złożył deklaracji na podatek 

od środków transportowych na 2013 r. Organ podatkowy nie wezwał go do przedłożenia 

deklaracji na podatek od środków transportowych na 2013 r. Bierność organu  

w egzekwowaniu powyższego obowiązku podatkowego doprowadziła do uszczuplenia 

dochodów gminy w kwocie 564 zł, bowiem podatnik nie uiścił należnego podatku za 2013 r.  

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono również nieprawidłowości polegające  

na niezachowaniu zasady powszechności opodatkowania. Powyższe nieprawidłowości 

stwierdzono podczas 3 kontroli przeprowadzonych w 2015 roku.  

Podczas kontroli przeprowadzonej w Gminie Głuchołazy stwierdzono nieprawidłowość 

polegającą na niezachowaniu zasady powszechności opodatkowania poprzez nieustalenie 

podatku od nieruchomości za lata 2003, 2005-2006 oraz 2008-2009, co w konsekwencji 

doprowadziło do przedawnienia prawa ustalenia zobowiązania podatkowego w tym podatku. 

Powyższe spowodowało utratę należnych Gminie Głuchołazy dochodów co najmniej  

w kwocie łącznej 137 503 zł. Kontrola wykazała, iż Burmistrz Głuchołaz wydał decyzje  

w sprawie zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2003, 2005 i 2006.  

Podatnik natomiast wniósł odwołanie od ww. decyzji do SKO w Opolu, w którym zażądał jej 

uchylenia i odstąpienia przez Gminę Głuchołazy od naliczenia podatku od nieruchomości  

za okres 01.10.2003 r. – 30.09.2006. SKO w Opolu po rozpatrzeniu odwołania podatnika  

od decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości postanowiło uchylić zaskarżone 

decyzje i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.  

Kontrola wykazała, że pomimo wydania przez SKO w Opolu ww. decyzji, którą uchylono 

decyzje Burmistrza Głuchołaz w sprawie ustalenia podatnikowi podatku od nieruchomości na 

ww. lata, nie wszczęto ponownie postępowania podatkowego i nie wydano decyzji 

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego za ww. lata podatkowe. Jak wynika  
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ze stanowiska organu podatkowego oraz jego pracowników stwierdzona nieprawidłowość 

wynikała przede wszystkim z „zablokowania” karty podatnika w systemie podatkowym oraz 

wadliwego obiegu dokumentów w urzędzie, w tym w szczególności niewdrożenia procedur 

zapewniających skuteczne przekazanie przez pracowników z którymi rozwiązano stosunek 

pracy pozostałym pracownikom informacji o niezałatwieniu sprawy ww. podatnika,  

jak również dokumentacji jej dotyczącej. 

Kontrola przeprowadzona w Gminie Paczków wykazała, że w przypadku jednego  

z podatników organ podatkowy, pomimo iż dysponował informacjami z ewidencji gruntów  

i budynków, które wskazywały, że podatnik nie wywiązywał się z obowiązków wynikających  

z przepisów prawa podatkowego, nie wyegzekwował spełnienia obowiązku złożenia 

deklaracji podatkowych, nie przeprowadził kontroli podatkowej, nie wszczął postępowania 

podatkowego oraz nie określił wysokości zobowiązań podatkowych. Bezczynność organu 

podatkowego spowodowała zaniżenie dochodów Gminy w kolejnych latach o kwoty: 2 547 zł 

w 2010 r., 2 547 zł w 2011 r., 2 635 zł w 2012 r., 2 635 zł w 2013 r., 2 635 zł w 2014 r. 

W toku kontroli przeprowadzonej w Gminie Komprachcice ustalono, że dwóch podatników 

nie złożyło deklaracji na podatek od nieruchomości na 2014 r. oraz 2015 r. Ustalono, że ww. 

podatnicy dopełnili obowiązku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na 2013 r. 

Ustalono, że w dniu 25.04.2014 r. jeden z podatników zbył na rzecz innego podmiotu działkę 

zabudowaną budynkiem mieszkalno-biurowym o powierzchni 314,83 m2. W związku  

ze zmianą właściciela ww. działki organ podatkowy został zawiadomiony o zmianach  

w danych ewidencji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe w Opolu.  

Kontrola wykazała natomiast, że również podmiot, który nabył ww. działkę nie złożył 

deklaracji na podatek od nieruchomości na 2014 r. oraz 2015 r. W takiej sytuacji organ 

podatkowy powinien wezwać ww. podatników do ich złożenia. Powyższe skutkowało 

uszczupleniem dochodów gminy na kwotę 15 132 zł. 

Kontrole przeprowadzone w 2015 roku wykazały ponadto w 2 gminach nieprawidłowości 

w zakresie udzielania ulg i zwolnień w podatku rolnym. 

Kontrola przeprowadzona w Gminie Lasowice Wielkie wykazała, że organ podatkowy,  

na wniosek podatników wydał 2 decyzje w sprawie udzielenia im ulgi inwestycyjnej.  

W trakcie kontroli stwierdzono, że kwota ulgi naliczana była od wartości brutto 

przedstawionych faktur (dokumentujących poniesione nakłady). Ustalono natomiast,  

że podatnik, któremu wystawiono decyzję w sprawie ulgi, jest podatnikiem podatku VAT  

i dokonywał odliczeń w tym podatku przedstawiając faktury, na podstawie których następnie 

udzielono mu ulgi inwestycyjnej. Nieuwzględnienie w obliczaniu kwoty ulgi inwestycyjnej 

obniżenia podatku, z którego skorzystał podatnik skutkuje tym, iż podatnik VAT będący 

jednocześnie podatnikiem podatku rolnego odnosi nieuzasadnioną korzyść. Obliczenie kwoty 

ulgi inwestycyjnej od wartości brutto poniesionych nakładów inwestycyjnych, zamiast  



32 

od wartości netto w przypadku podatników podatku rolnego będących jednocześnie 

podatnikiem podatku VAT pozostaje w sprzeczności z art. z art. 13 ust. 2 o podatku rolnym  

w związku z art. 15 i 86 ustawy o podatku od towarów i usług24.  

Do obszarów kontroli, które mają duże znaczenie dla oceny prawidłowości 

funkcjonowania kontrolowanej jednostki, należy kontrola prawidłowości prowadzonych 

działań windykacyjnych. Badając powyższe zagadnienie nieprawidłowości stwierdzono 

jedynie podczas kontroli przeprowadzonej w Gminie Głuchołazy.  

W toku ww. kontroli stwierdzono nieprawidłowe podjęcie czynności egzekucyjnych  

w podatku od nieruchomości za 2004 r. polegające na skierowaniu tytułu wykonawczego 

obejmującego ww. należności do niewłaściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego, 

a następnie zaniechaniu dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego 

ww. zobowiązania pieniężnego po zwróceniu przez operatora pocztowego tytułu 

wykonawczego do organu podatkowego. Powyższe doprowadziło do przedawnienia prawa 

do egzekucji ww. należności w wysokości 31 709 zł.  

Nieterminowe doręczanie decyzji wymiarowych stwierdzono w 5 jednostkach objętych 

kontrolą w 2015 roku. 

W Gminie Skarbimierz w 7 przypadkach decyzje określające wysokość podatku  

od nieruchomości na 2013 r. nie zostały doręczone przez operatora pocztowego w terminie 

umożliwiającym zachowanie ustawowego terminu płatności pierwszej raty podatku.  

Na podstawie wyjaśnienia złożonego pracownika merytorycznego ustalono, że przyczyną 

takiego stanu rzeczy była duża ilość wysyłanej korespondencji.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono w 2 kontrolowanych jednostkach 

nieprawidłowości dotyczące opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Podczas kontroli przeprowadzonej w Gminie Łambinowice stwierdzono następujące 

nieprawidłowości dotyczące opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 w dwóch przypadkach zezwolenia wydano bez uprzedniego złożenia przez 

przedsiębiorców pisemnych wniosków. Z wyjaśnienia pracownika merytorycznego 

złożonego w powyższej sprawie wynika, że zezwolenia wydano na podstawie ustnych 

wniosków podmiotów ubiegających się o wydanie zezwolenia.  

 w jednym przypadku jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

wydano na okres przekraczający dopuszczalny ustawą okres 2 dni, tj. zezwolenie zostało 

wydane na okres 4 dni. Zgodnie z art. 18¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

 przeciwdziałaniu alkoholizmowi25 jednorazowe zezwolenia wydawane są na okres  

do 2 dni. 

                                                
24

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.). 
25

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 
2016 r., poz. 487 ze zm.), zwana dalej uwtpa. 
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W toku kontroli gospodarki finansowej Gminy Skarbimierz stwierdzono, że do ustalenia 

wysokości opłaty za korzystanie z badanego zezwolenia w 2013 roku przyjęto okres 206 dni, 

pomimo że przedmiotowe zezwolenie w tym roku obejmowało okres 237 dni.  

Powyższe skutkowało zaniżeniem pobranej opłaty za wydanie ww. zezwolenia o kwotę  

178 zł. Naruszono art. 11¹ ust. 2 w związku z ust. 8 uwtpa. Zgodnie z normami ustalonymi  

w tych przepisach w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się  

w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

2.1.2. Dochody majątkowe 

Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ufp, zalicza się pozyskane z zewnątrz  

w formie dotacji lub innej - środki na finansowanie inwestycji, dochody ze sprzedaży majątku 

oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

W szczególności do dochodów majątkowych zalicza się przeznaczone na cel inwestycyjny 

dotacje ze środków Unii Europejskiej i ze środków zagranicznych, dotacje z budżetu państwa 

na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych, dotacje wynikające z udzielonej przez inne 

j.s.t. pomocy finansowej na cele inwestycyjne. Do dochodów majątkowych zaliczeniu 

podlegają także wpływy z umów sprzedaży zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych 

oraz finansowych aktywów trwałych26. 

2.1.2.1. Planowanie i realizacja dochodów majątkowych 

Dochody majątkowe jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego  

w 2015 r. zostały zaplanowane w kwocie 386 484 tys. zł, a wykonane w wysokości  

355 337 tys. zł (91,9% planu). Uległy one zmniejszeniu o 10,4% w stosunku do roku 

ubiegłego, a ich udział w strukturze dochodów ogółem stanowił 7,8%. W relacji do wyników 

krajowych, zarówno dynamika jak i udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem,  

w województwie opolskim uzyskały niższe wielkości. 

W skali kraju, dochody majątkowe jednostek samorządu terytorialnego wszystkich typów 

wzrosły o 1,5%. Spadek odnotowano jedynie w województwach samorządowych, natomiast 

w pozostałych typach j.s.t. w kraju zanotowano wzrost. 

Plan i wykonanie dochodów majątkowych przez jednostki samorządu terytorialnego 

województwa opolskiego oraz w Polsce przedstawia poniższa tabela. 

 

 

                                                
26

 R. Trykozko, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego, Taxpress, 
Warszawa 2010. 
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Wyszczególnienie 

Wykona-
nie 

Plan 
Wykona-

nie 
Wykonanie (%) Dynamika (%) Struktura (%) 

Udział w 
dochodach 
ogółem (%) 

2014 r. 2015 r. 2015 r. 
Woj. 

opolskie Polska* 

Woj. 
opolskie Polska* 

Woj. 
opolskie 

Polska* 
Woj. 

opolskie 
Polska* 

(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (4:3) (4:2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dochody 
majątkowe j.s.t., 
w tym: 

396 738 386 484 355 337 91,9 92,2 89,6 101,5 100,0 100,0 7,8 11,5 

Gminy 173 515 195 459 172 438 88,2 89,4 99,4 109,4 48,5 44,0 6,3 8,5 

Miasto na prawach 
powiatu 

41 784 40 998 41 657 101,6 91,0 100,8 100,8 11,7 28,3 6,4 11,6 

Powiaty 57 690 49 312 44 649 90,5 90,1 77,4 102,8 12,6 11,9 5,8 8,7 

Województwo 
samorządowe 

123 749 100 715 96 593 95,9 95,3 78,1 97,5 27,2 8,6 22,7 32,9 

* w kolumnie 10 nie ujęto udziału dochodów majątkowych miasta stołecznego Warszawy – 7,2%. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, wskaźnik wykonania planowanych dochodów 

majątkowych (91,9%) świadczy o ich przeszacowaniu na etapie planowania. Jedynie  

w mieście na prawach powiatu dochody majątkowe zostały wykonane ponad przyjęty plan, 

natomiast w pozostałych typach j.s.t. nie osiągnięto przyjętego planu. Wykonanie dochodów 

majątkowych wahało się od 88,2% w gminach do 95,9% w województwie samorządowym. 

Wykonanie dochodów majątkowych w kraju wyniosło 92,2% i było wyższe niż  

w województwie opolskim. Realizacja dochodów majątkowych w mieście na prawach 

powiatu, powiatach oraz województwie samorządowym była na wyższym poziomie niż  

w odpowiednich grupach w kraju. Jedynie w gminach dochody majątkowe wykonano poniżej 

średniego wskaźnika dla kraju. 

W strukturze sumarycznych dochodów majątkowych j.s.t. województwa opolskiego 

największy udział miały dochody gmin i województwa samorządowego, odpowiednio  

– 48,5% i 27,2%. Dochody majątkowe miasta na prawach powiatu stanowiły 11,7%,  

a powiatów 12,6% dochodów majątkowych wypracowanych przez wszystkie j.s.t. 

województwa. Struktura dochodów majątkowych w województwie opolskim różniła się 

znacznie od struktury w kraju, gdyż udział dochodów majątkowych gmin, powiatów  

i województwa samorządowego był wyższy niż w kraju odpowiednio o 4,5, 0,7 i o 18,6 

punktu procentowego, a miasta na prawach powiatu niższy o 16,6 punktu procentowego. 

W województwie opolskim wzrost dochodów majątkowych wystąpił jedynie w mieście  

na prawach powiatu o 0,8%. Dochody te zmalały w gminach - o 0,6%, powiatach - o 22,6%  

i województwie samorządowym – o 21,9%. Zarówno na wzrost jak i spadek dochodów 

majątkowych miały wpływ dotacje uzyskane na realizowane inwestycje oraz pozyskane 

środki z Unii Europejskiej.  
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W województwie opolskim największy udział dochodów majątkowych w dochodach 

ogółem wystąpił w województwie samorządowym – 22,7%, a najmniejszy w powiatach  

- 5,8%. W mieście na prawach powiatu i gminach dochody majątkowe stanowiły odpowiednio 

6,4% i 6,3% osiągniętych dochodów ogółem.  

W kraju, średni udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem był wyższy  

o 3,7 punktu procentowego od wyniku uzyskanego w województwie opolskim. Udział tej 

grupy dochodów w wymienionych typach jednostek związany jest z wielkością i charakterem 

posiadanych zasobów komunalnych, a także z uzyskanymi dotacjami na inwestycje 

finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej. 

2.1.2.2. Wyniki kontroli realizacji dochodów majątkowych 

W roku 2015 jednostki objęte kontrolą uzyskały, w związku z gospodarowaniem mieniem, 

dochody w wysokości 37 056 tys. zł. Największy udział w tej kwocie stanowiły dochody 

majątkowe osiągnięte przez gminę Skarbimierz – 8 615 tys. zł, gminę Głuchołazy  

– 3 566 tys. zł oraz przez gminę Rudniki – 3 233 tys. zł. 

Podstawą planowania i egzekwowania dochodów z mienia powinna być rzetelna 

informacja o stanie posiadania  jednostki samorządu terytorialnego. Brak wiedzy na temat 

posiadanych w zasobie nieruchomości ma fundamentalne znaczenie dla przyszłych 

dochodów, możliwych do uzyskania z majątku komunalnego. Wyniki kontroli pozwoliły 

ujawnić w tym zakresie wiele nieprawidłowości.  

W gminach Baborów i Paczków wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 25 ust. 1  

w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami27 nie sporządzono 

planu wykorzystania zasobu nieruchomości.  

W wyniku kontroli przeprowadzonej w gminach Głogówek, Dobrzeń Wielki i Radłów 

ustalono, że niesporządzenie powyższego planu zostało stwierdzone również podczas 

poprzednich kontroli kompleksowych.  

Przeprowadzone kontrole wykazały również, że 3 gminy nie posiadały wieloletniego 

programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 

ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego28.  

Z gospodarowaniem mieniem wiąże się również zagadnienie inwentaryzacji, poprzez 

którą dokonuje się porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym (księgowym)  

i w ten sposób umożliwia się urealnienie tej ewidencji. Nieprawidłowości w zakresie 

inwentaryzacji stwierdzono w 13 jednostkach objętych kontrolą. Zgodnie z art. 26 ust. 1  

                                                
27

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), 
zwana dalej ugn. 
28

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1610). 
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pkt 3 ustawy o rachunkowości29, właściwą metodą inwentaryzacji gruntów oraz wartości 

niematerialnych i prawnych jest metoda weryfikacji polegająca na porównaniu danych ksiąg 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. W dwóch 

kontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeprowadzenia 

inwentaryzacji gruntów. 

Kontrola przeprowadzona w gminie Krapkowice wykazała nieprawidłowe 

przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów poprzez porównanie zapisów ewidencji księgowej  

z danymi zawartymi w ewidencji gminnego zasobu nieruchomości oraz nieustalenie 

rzeczywistego stanu tych aktywów wskutek nieujęcia w księgach rachunkowych wartości  

387 działek. 

W gminie Lasowice Wielkie przeprowadzono inwentaryzację gruntów nieprawidłową 

metodą, tj. w drodze spisu z natury, a ponadto w sposób nie gwarantujący uzyskania 

prawidłowego jej wyniku.  

Jedną z nieprawidłowości stwierdzanych przez inspektorów kontroli RIO w Opolu było 

nieprzestrzeganie przepisów przy sprzedaży nieruchomości. Nieprawidłowość tę stwierdzono 

w 14 kontrolowanych jednostkach.  

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów  

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości30 określają wymóg sporządzania wykazu nieruchomości przeznaczonych  

do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, 

zamieszczania odpowiednich informacji w wykazach nieruchomości, ogłoszeniach  

o przetargach oraz protokołach z przeprowadzonych przetargów.  

 W gminach Baborów, Lasowice Wielkie oraz Łambinowice stwierdzono nieprawidłowości 

polegające na niesporządzaniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bądź 

oddania w najem i dzierżawę oraz niepodawaniu informacji o wykazach nieruchomości  

do publicznej wiadomości we wszystkich obowiązujących formach.  

W gminie Murów ogłoszenia o przetargach zostały podane do publicznej wiadomości 

wcześniej niż przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży.  

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje możliwość udzielenia bonifikaty  

od ceny zbywanej nieruchomości na podstawie odpowiedniej uchwały rady gminy.  

W razie zaistnienia warunków przewidzianych w ustawie udzielona bonifikata podlega 

zwrotowi, a sprzedający ma obowiązek dochodzenia kwoty równej bonifikacie – po jej 

zwaloryzowaniu. Zgodnie z art. 68 ust. 2 i 2b ugn jeżeli osoba bliska, zbyła lokal mieszkalny 

                                                
29

 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047), zwana dalej uor. 
30

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).  
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przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia, zobowiązana jest do zwrotu kwoty 

równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, a obowiązek zwrotu zwaloryzowanej 

bonifikaty aktualizuje się po stronie zbywcy po skorzystaniu przez gminę z uprawnienia 

żądania jej zwrotu. Zgodnie z art. 5 ugn waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych  

w ustawie dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości 

ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń,  

w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Do czasu ogłoszenia 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników zmian cen nieruchomości 

waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

(art. 227 ugn). Waloryzacja zgodnie z powszechnym rozumieniem tego terminu, ma na celu 

uaktualnienie wartości dochodzonej kwoty. Skoro nabywca lokalu mieszkalnego nie może 

zbyć go w ciągu kolejnych 5 lat oczywistym jest, iż na dzień wystąpienia z żądaniem zwrotu 

nominalna wartość bonifikaty ulec może deprecjacji. 

W gminie Komprachcice dokonano waloryzacji bonifikaty udzielonej z tytułu sprzedaży 

lokalu mieszkalnego za nieprawidłowy okres, przy zastosowaniu niewłaściwych wskaźników 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS, co spowodowało 

zawyżenie zwaloryzowanej kwoty bonifikaty o 17 841,27 zł. Gmina przy ustalaniu kwoty 

bonifikaty po jej waloryzacji dokonała waloryzacji za nieprawidłowy okres – od dnia zbycia 

lokalu mieszkalnego przez nabywcę na rzecz osób trzecich, tj. 26.03.2012 r. do dnia 

wezwania zobowiązanego do jej zwrotu tj. 20.08.2012 r. czyli za 4 miesiące oraz przy 

zastosowaniu niewłaściwych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za lata 1999-2012. Gmina winna dokonać 

waloryzacji kwoty udzielonej bonifikaty w wysokości 27 060,00 zł za okres od pierwszego 

dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie lokalu od gminy  

z zastosowaniem bonifikaty, tj. 01.12.2008 r. do dnia wezwania zobowiązanego do jej 

zwrotu, tj. 20.08.2012 r. czyli za 45 miesięcy przy zastosowaniu wskaźników cen towarów  

i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

Podobna sytuacja miała miejsce przy zwrocie bonifikat udzielonych z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  

W gminie Krapkowice dokonano waloryzacji bonifikat udzielonych z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za nieprawidłowy okres, co skutkowało 

zaniżeniem wartości zwaloryzowanych bonifikat łącznie o kwotę 1 154,45 zł. Ponadto w tej 

gminie nie podejmowano działań w celu wyegzekwowania zwrotu bonifikat udzielonych  

od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości na łączną kwotę 19 435,83 zł. 
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Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 i 2 ugn zasobem nieruchomości gospodaruje wójt.  

Z kolei w art. 30 ust. 2 pkt 3 usg określono, że do zadań wójta należy gospodarowanie 

mieniem komunalnym. Czynności związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży 

należą więc w całości do organu wykonawczego gminy, a zatem to gmina powinna ponieść 

koszty z tym związane. Brak jest bowiem podstawy prawnej aby na tym etapie ewentualny 

nabywca nieruchomości obciążany był obowiązkiem ponoszenia kosztów przygotowania 

nieruchomości do sprzedaży.  

W gminie Paczków obciążano przyszłych nabywców nieruchomości kosztami wyceny 

nieruchomości, w wyniku czego Gmina uzyskała w 2014 r. bezpodstawne wpływy na łączną 

kwotę 10 250 zł.  

W gminie Krapkowice stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieuprawnionym 

pobieraniu bezzwrotnych zaliczek na poczet kosztów sporządzenia operatów szacunkowych 

określających wartość zbywanych przez Gminę lokali mieszkalnych.  

Cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ustala się na podstawie jej wartości 

określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego.  

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ugn w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 pkt 6  

oraz art. 150 i 156 ugn wójt zapewnia wycenę nieruchomości gminnych, wycena zaś 

zdefiniowana jest jako postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości 

nieruchomości. Określenia wartości, na zlecenie wójta, dokonują rzeczoznawcy majątkowi. 

Brak jest zatem podstaw prawnych do ustalenia wartości sprzedawanych bądź zamienianych 

nieruchomości na podstawie wyceny sporządzonej na zlecenie strony, z którą Gmina 

dokonywała sprzedaży bądź zamiany nieruchomości.  

W gminie Paczków i Krapkowice kontrolujący stwierdzili nieprawidłowość polegającą  

na przyjęciu jako dowód na określenie wartości zbywanej nieruchomości gminnej operatu 

szacunkowego, sporządzonego na zlecenie podmiotu ubiegającego się o nabycie tej 

nieruchomości. 

W gminie Dobrzeń Wielki stwierdzono niezachowanie staranności przy zarządzaniu 

mieniem komunalnym poprzez zaniechanie wyceny nieruchomości będących przedmiotem 

zamiany, w wyniku której Gmina poniosła wydatek w wysokości 197 190 zł.  

Wójt jako organ wykonawczy gminy zobligowany jest na podstawie art. 30 ust. 1 usg  

do wykonywania zadań gminy określonych przepisami prawa. Do zadań wójta zaliczone 

zostało m.in. gospodarowanie mieniem komunalnym, co wynika z art. 30 ust. 2 pkt 3 usg.  

Co więcej w myśl art. 50 usg obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem 

komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie 

z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. 

W gminie Paczków kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości w zakresie dysponowania 

nieruchomościami gminnymi. Ustalono, że w 2011 r. w związku z wyznaczeniem  
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do sprzedaży lokalu Gmina Paczków zleciła jego wycenę rzeczoznawcy majątkowemu,  

który określił wartość lokalu w wysokości 148 093,00 zł. Najemca lokalu, któremu 

przysługiwało pierwszeństwo w jego nabyciu nie zdecydował się jednak na zakup lokalu  

w 2011 r. W 2014 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek najemcy o sprzedaż lokalu wraz  

z operatem szacunkowym dotyczącym ustalenia wartości tego lokalu wykonanym  

na zlecenie najemcy. Wartość przedmiotowej nieruchomości określona w operacie 

szacunkowym sporządzonym na zlecenie najemcy wynosiła 32 170,00 zł. W związku  

z rozbieżnością pomiędzy wartościami przedmiotowego lokalu wynikającymi z ww. operatów 

szacunkowych pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji zwrócili się  

do Burmistrza Paczkowa z propozycją zlecenia dokonania wyceny przez innego 

rzeczoznawcę majątkowego, a następnie ustalenie ceny lokalu. Burmistrz podjął jednak 

decyzję o zastosowaniu wyceny wynikającej z operatu sporządzonego na zlecenie nabywcy, 

o czym świadczy adnotacja dokonana na wskazanym piśmie. Gmina dokonała sprzedaży 

lokalu na rzecz najemcy w dniu 21.11.2014 r. za cenę  32 170,00 zł.  

Również w tej gminie ustalono, że doszło do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z naruszeniem zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Paczków, tj. z osobą, która nie spełniała kryteriów określonych przez Radę Miejską. 

Zgromadzone w tej sprawie dowody źródłowe oraz treść złożonych wyjaśnień wskazały,  

iż były Burmistrz Paczkowa osobiście podjął decyzję o zawarciu umowy najmu pomimo 

naruszenia zasad określonych przez Radę Miejską. Ponadto na uwagę zasługuje fakt,  

iż w dniu 02.09.2014 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek aktualnego najemcy o sprzedaż lokalu 

mieszkalnego z należną bonifikatą. Do dnia zakończenia kontroli w tamtejszym urzędzie 

przedmiotowy lokal nie został sprzedany. 

Kontrole ujawniły również przypadki bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości,  

co do których brak było podstaw do zastosowania trybu bezprzetargowego. Podstawową 

formą sprzedaży nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego 

jest przetarg. Wyjątki od tej zasady wprowadzono w art. 37 ust. 2 ugn, w tym m.in. w pkt 6, 

zgodnie z którym nieruchomość może zostać zbyta w drodze bezprzetargowej,  

jeżeli zbywana nieruchomość lub jej części mogą poprawić warunki zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste 

osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być 

zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.  

W gminie Skoroszyce stwierdzono nieprawidłowość polegającą na dokonaniu sprzedaży 

w trybie bezprzetargowym działki gruntowej, pomimo niespełnienia ustawowych przesłanek, 

które stanowią podstawę zastosowania trybu bezprzetargowego. Według opisu 

nieruchomości zawartego w operacie szacunkowym działka o powierzchni 411 m² była 

użytkowana jako ogród przydomowy. Zgodnie z mapą ewidencyjną ww. działka posiadała 
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dojazd od drogi asfaltowej, a ponadto działka bezpośrednio graniczyła z czterema innymi 

działkami. Jak wynika z powyższego w omawianym przypadku możliwość poprawienia 

warunków nie odnosiła się wyłącznie do przedmiotowej działki, ale również do innych 

działek, których zagospodarowanie poprawi się w przypadku przyłączenia przedmiotowej 

nieruchomości. Tak więc krąg osób, które mogły być zainteresowane nabyciem,  

a więc zagospodarowaniem przedmiotowej działki nie ograniczał się do jednej osoby. 

Realizacja dochodów z mienia komunalnego to nie tylko jego sprzedaż, ale również najem 

czy dzierżawa, które winny odbywać się w zgodzie z przepisami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Nieprawidłowości w tym zakresie stanowiły najliczniejszą grupę, 

stwierdzono je w 20 kontrolowanych jednostkach, a dotyczyły przede wszystkim 

niesporządzania i niepodawania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę oraz niezamieszczania w wykazach 

wszystkich niezbędnych informacji. 

W kilku skontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprawidłowość polegającą  

na przekazywaniu w niewłaściwej formie nieruchomości jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej. Przeprowadzone kontrole ujawniły, że j.s.t. posiadały 

jednostki organizacyjne, w tym jednostki oświatowe, którym nie określono formy władania 

nieruchomościami będącymi w ich użytkowaniu, co jest niezgodne z art. 43 ust. 1 ugn. 

Przepis ten stanowi, że trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez 

jednostkę organizacyjną. Zgodnie z wymaganiami stanu prawnego określonego w ustawie  

o gospodarowaniu nieruchomościami, ten fakt winien być potwierdzony wydaniem decyzji 

ustanawiającej trwały zarząd dla nieruchomości oddanych poszczególnym jednostkom 

organizacyjnym. 

2.2. Subwencje 

Subwencja służy wyrównaniu różnic finansowych pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego o wysokich dochodach podatkowych a jednostkami o niskich dochodach 

podatkowych. Jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie decydują o wykorzystaniu 

środków pochodzących z subwencji ogólnej. Świadczenie to ma charakter bezzwrotny,  

choć nie wyklucza zwrotu subwencji, w sytuacji pobrania jej w nadmiernej wysokości. 

Uzyskanie subwencji zależy od spełnienia określonych ustawowo warunków. Subwencja 

ogólna dla wszystkich j.s.t. obejmuje część oświatową i wyrównawczą. Ponadto gminy  

i powiaty otrzymują część równoważącą, natomiast województwa samorządowe część 

regionalną. 
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Różnice w dochodach j.s.t. poszczególnych szczebli są niwelowane poprzez część 

wyrównawczą oraz część równoważącą subwencji dla gmin i powiatów, a w województwach 

– w postaci części regionalnej subwencji ogólnej. 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw składa się  

z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. 

Elementem systemu wyrównawczego są wpłaty poszczególnych j.s.t. do budżetu 

państwa, na zasadach określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. w zakresie wpłat 

województw do budżetu państwa, nastąpiła zmiana ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego31
. Wprowadziła ona zmiany wyłącznie w odniesieniu  

do województw samorządowych w zakresie zasad ustalania wysokości wpłat do budżetu 

państwa oraz podziału części regionalnej i wyrównawczej subwencji ogólnej na okres dwóch 

lat (2015 i 2016). 

W województwie opolskim gminy: Dobrzeń Wielki, Skarbimierz i Gogolin dokonały wpłat 

do budżetu państwa w łącznej kwocie  4 902 tys. zł, a miasto na prawach powiatu dokonało 

wpłaty (w części powiatowej) w wysokości 7 962 tys. zł. Pozostałe j.s.t. w naszym 

województwie, podobnie jak w roku ubiegłym, nie były objęte obowiązkiem wpłat.  

Naliczenie części oświatowej subwencji nastąpiło zgodnie z zasadami przyjętymi  

w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej32. 

2.2.1. Planowanie i realizacja subwencji 

Subwencja ogólna przyznana na 2015 r. dla j.s.t. województwa opolskiego wyniosła  

1 290 181 tys. zł i zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 1,8%. Ministerstwo Finansów 

przekazało wszystkim jednostkom subwencję ogólną w zaplanowanej wielkości i stanowiła 

ona 25,8% ich łącznych dochodów. 

W skali kraju, subwencja ogólna stanowiła 28,3% ogółu dochodów j.s.t.  

Subwencja ogólna dla gmin była wyższa o 2,7% od kwoty uzyskanej w roku poprzednim  

i wyniosła 733 969 tys. zł. W strukturze dochodów gmin województwa opolskiego subwencja 

ogólna stanowiła 26,9%, a w kraju 29,0%. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 

wzrosła o 2,9%, osiągając wielkość 605 705 tys. zł. Część wyrównawczą subwencji ogólnej 

w kwocie 119 654 tys. zł uzyskały 62 gminy, a część równoważącą w wysokości 7 960 tys. zł 

otrzymały 43 gminy. Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 649 tys. zł przekazano  

4 gminom województwa opolskiego. Udział subwencji w strukturze dochodów ogółem 
                                                
31

 Ustawa z dnia z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1574). 
32

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1977). 



42 

wyniósł: w gminach wiejskich 32,5%, w gminach miejsko-wiejskich 26,1%, a w gminach 

miejskich 17,5%. W poszczególnych gminach, największy udział subwencji w dochodach 

ogółem wystąpił w Lasowicach Wielkich – 50,3%, a najmniejszy w Skarbimierzu – 15,6%,  

co wynikało z zasad naliczania subwencji. 

Miasto na prawach powiatu otrzymało subwencję w wysokości 155 636 tys. zł,  

w tym część gminną – 64 202 tys. zł i część powiatową – 91 434 tys. zł. W stosunku do roku 

ubiegłego, subwencja była wyższa o 0,3%. W kraju, w tego typu jednostkach wzrost 

subwencji ogólnej wyniósł 2,4%. Subwencja dla miasta na prawach powiatu składała się z: 

części subwencji oświatowej wynoszącej 144 769 tys. zł (22,3% udziału w dochodach), 

równoważącej w kwocie 9 526 tys. zł (1,5% dochodów) oraz uzupełnienia subwencji ogólnej 

– 1 341 tys. zł (0,2% dochodów). W kraju udział subwencji ogólnej w dochodach grupy miast 

na prawach powiatu wynosił 21,9%, a w mieście Opolu 24,0%. 

Subwencja ogólna przekazana powiatom województwa opolskiego w 2015 r. zwiększyła 

się o 0,1% i wyniosła 333 705 tys. zł, stanowiąc 43,6% ich dochodów ogółem. Podobnie jak 

w roku ubiegłym, w strukturze dochodów powiatów największy udział (34,4%) miała 

subwencja oświatowa – 263 418 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji wyniosła 

48 651 tys. zł (6,4% ogółu dochodów), a część równoważąca subwencji to 17 329 tys. zł 

(2,3% dochodów). Uzupełnienie subwencji ogólnej powiaty otrzymały w wysokości  

4 307 tys. zł, co stanowiło 0,5% ich dochodów. W skali kraju subwencja ogólna dla powiatów 

zmalała o 1,3%, a jej udział w strukturze dochodów ogółem wyniósł 42,4%. 

Województwo samorządowe otrzymało subwencję ogólną w kwocie 66 871 tys. zł,  

która stanowiła 15,7% jego dochodów (spadek o 39,2%). Na subwencję ogólną składały się 

jej poszczególne części: wyrównawcza – 46 447 tys. zł, regionalna – 4 983 tys. zł, oświatowa 

– 11 920 tys. zł. Subwencja ogólna dla wszystkich województw samorządowych w kraju 

stanowiła 28,3% ogółu ich dochodów i w porównaniu do roku ubiegłego zmalała o 1,8%. 

Wyniki te wskazują, że subwencja ogólna dla samorządu województwa opolskiego w stopniu 

wyższym od średniej zasiliła dochody tej jednostki. 

Realizację dochodów z subwencji obrazuje poniższa tabela. 
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Wyszczególnienie 

2014 r. 2015 r. 

Dynamika 
2015/2014 

Struktura (%) 

Wykonanie Wykonanie 
2014 r. 2015 r. 

 (tys. zł) (tys. zł) 

1 2 3 4 5 6 

Gminy 

Subwencja ogólna, w tym: 714 909 733 968 102,7 100,0 100,0 

- część oświatowa 588 555 605 705 102,9 82,3 82,5 

- uzupełnienie subwencji ogólnej 761 649 85,3 0,1 0,1 

- część wyrównawcza 118 048 119 654 101,4 16,5 16,3 

- część równoważąca 7 545 7 960 105,5 1,1 1,1 

Miasto na prawach powiatu 

Subwencja ogólna, w tym: 155 202 155 636 100,3 100,0 100,0 

- część oświatowa 142 968 144 769 101,3 92,1 93,0 

- uzupełnienie subwencji ogólnej 3 150 1 341 42,6 2,0 0,9 

- część wyrównawcza - - - - - 

- część równoważąca 9 083 9 526 104,9 5,9 6,1 

Powiaty 

Subwencja ogólna, w tym: 333 411 333 705 100,1 100,0 100,0 

- część oświatowa 265 156 263 418 99,3 79,5 78,9 

- uzupełnienie subwencji ogólnej 2 539 4 307 169,6 0,8 1,3 

- część wyrównawcza 47 867 48 651 101,6 14,4 14,6 

- część równoważąca 17 849 17 329 97,1 5,4 5,2 

Województwo samorządowe 

Subwencja ogólna, w tym: 109 994 66 871 60,8 100,0 94,7 

- część oświatowa 13 301 11 920 89,6 12,1 17,8 

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 3 521 - - - 

- część wyrównawcza 60 435 46 447 76,9 54,9 69,5 

- część regionalna 36 258 4 983 13,7 33,0 7,5 

„ – ” występuje w tych pozycjach, gdzie nie ma wydatków 

2.2.2. Wyniki kontroli działań gmin mających wpływ na wielkość przyznanych 

subwencji 

Wielkość subwencji przyznawanych jednostkom samorządowym jest uzależniona  

od osiąganych przez nie dochodów, a co za tym idzie, również elementów zmniejszających 

uzyskiwane dochody budżetowe. Do czynników mających bezpośredni wpływ na obniżenie 

poziomu uzyskiwanych dochodów należą: obniżenie górnych stawek podatków, udzielanie 

ulg i zwolnień podatkowych oraz wydawanie przez organ podatkowy decyzji, na podstawie 

ustawy Ordynacja podatkowa, w zakresie umarzania zaległości podatkowych, rozłożenia  

na raty i odroczenia terminu płatności podatków. 
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Działania gmin, mające wpływ na wielkość przyznanych subwencji, sprowadzały się  

w istocie do rzetelnego zebrania i przedstawienia danych niezbędnych do sformułowania 

wniosków o subwencję, a następnie sporządzenia ich zgodnie z przepisami. 

Nieprawidłowości w zakresie przedstawienia błędnych danych dotyczących naliczania 

subwencji, mogą skutkować podjęciem przez Ministra Finansów decyzji o zmniejszeniu 

kwoty przyznanej subwencji ogólnej. 

Badanie w przedmiotowym zakresie zostało przeprowadzone podczas 21 kontroli 

kompleksowych gmin zrealizowanych w 2015 r. Zakres kontroli obejmował przede wszystkim 

sprawdzenie prawidłowości ustalenia skutków finansowych, wynikających z zastosowania 

przez organ podatkowy ulg i zwolnień podatkowych, umorzeń zaległości podatkowych oraz 

rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków. W następnym etapie, 

kontrolowano rzetelność danych wykazanych w rocznych sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S 

(za lata 2013 i 2014), sporządzonych przez kontrolowane j.s.t. 

Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie stwierdzono w 8 skontrolowanych 

jednostkach, podczas gdy w 2014 r. nieprawidłowości tego rodzaju zostały ujawnione  

w 4 jednostkach. 

Nieprawidłowości dotyczyły głównie wykazania w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S 

błędnej kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia 

zaległości podatkowych, bądź też skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień 

podatkowych wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz uchwały organu 

stanowiącego gminy.  

Zawyżenie skutków finansowych decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie 

Ordynacji podatkowej na łączną kwotę 62 023,47 zł ujawniono w sześciu jednostkach, 

natomiast zaniżenie na kwotę 2 868,93 zł ujawniono w jednej jednostce. Ponadto w trzech 

jednostkach ujawniono zaniżenie w sprawozdaniach rocznych Rb-PDP oraz Rb-27S skutków 

finansowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadzonych uchwałą rady  

na łączną kwotę 12 924,13 zł. W przypadku jednej jednostki ujawniono zawyżenie skutków 

finansowych z powyższego tytułu o kwotę 12 475,00 zł. 

Porównanie stwierdzonych w trakcie kontroli w roku 2015 skutków finansowych w łącznej 

kwocie 90 291,53 zł do lat wcześniejszych wskazuje ich wzrost w stosunku do 2014 r.  

Suma ujawnionych podczas kontroli kompleksowych przeprowadzonych w 2014 r. błędnie 

podanych kwot w sprawozdaniach Rb-PDP sporządzonych na koniec roku budżetowego 

wyniosła 22 630,72 zł. Natomiast w odniesieniu do ujawnionych skutków finansowych  

w trakcie kontroli przeprowadzonych w 2012 r. (skutki finansowe – 203 685,04 zł) i 2013 r. 

(skutki finansowe 177 122,53 zł) odnotowano ich spadek.  

Ustalony stan faktyczny oraz złożone podczas kontroli wyjaśnienia osób 

odpowiedzialnych wskazują, iż najczęstszym przejawem występowania nieprawidłowości 
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było zawyżenie oraz zaniżenie skutków finansowych decyzji wydanych przez organ 

podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej, a także zawyżenie oraz zaniżenie skutków 

finansowych wynikających z uchwał organów stanowiących w zakresie ulg i zwolnień  

w podatku od nieruchomości. Jako przyczynę powstania nieprawidłowości wskazywano 

najczęściej przyjęcie błędnej podstawy naliczenia podatku, przyjęcie przez organ podatkowy 

błędnego ustalenia skutków finansowych za okres sprawozdawczy, nieprawidłowe ujęcie  

w sprawozdaniach danych wynikających z decyzji podatkowych. Ponadto, nieprawidłowości 

powstały wskutek błędów i przeoczeń pracowników sporządzających sprawozdanie  

oraz niewłaściwej interpretacji przepisów prawa. 

W trzech jednostkach w trakcie trwania kontroli dokonano korekt błędnie sporządzonych 

sprawozdań, które następnie przekazano do RIO. 

W wyniku ujawnienia opisanych nieprawidłowości, RIO w Opolu na podstawie art. 10 urio, 

skierowała do Ministra Finansów informacje o stwierdzonych błędach w zakresie danych 

dotyczących naliczania subwencji. Skutkowały one wydaniem przez Ministra Finansów 

jednej decyzji o zmniejszeniu części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016 r. dla gminy  

o kwotę 4 544,00 zł i potrąceniu nienależnie otrzymanej kwoty 2 646,00 zł ze skorygowanej 

raty części wyrównawczej subwencji ogólnej w okresie od stycznia do lipca 2016 r.  

2.3. Dotacje 

Według ustawy o finansach publicznych dotacjami są podlegające szczególnym 

zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego 

oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie 

realizacji zadań publicznych.  

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu 

państwa na: 

 realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami, 

 zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 

 finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, 

 na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, 

 usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych, 

 realizację zadań straży i inspekcji, o których mowa w ustawie o samorządzie 

powiatowym33. 

                                                
33

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), zwana 
dalej usp. 
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Jednostki samorządu terytorialnego mogą również otrzymywać dotacje z funduszy 

celowych oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między j.s.t. 

Dotacjami celowymi są również środki przeznaczone na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej  

i państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

Ogólne zasady gospodarowania dotacjami zostały sformułowane w ustawie o finansach 

publicznych. Dotacje wydatkowane mogą być tylko na cele ściśle określone przez 

dysponenta. Z dotacji są finansowane zadania bieżące i zadania inwestycyjne.  

Kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie mogą 

stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią 

inaczej.  

2.3.1. Planowanie i realizacja dotacji  

Wielkość kwot dotacji jest określona w uchwałach budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego. W 2015 roku j.s.t. województwa opolskiego zaplanowały uzyskanie dotacji  

w wysokości 986 651 tys. zł, a otrzymały 963 709 tys. zł, co stanowiło 97,7% planu.  

Kwota dotacji ogółem zmalała w porównaniu do roku poprzedniego o 5,5% (56 402 tys. zł), 

na co miał wpływ głównie spadek dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich i zagranicznych (o 28,5%, a kwotowo o 88 919 tys. zł).  

Ponadto zmniejszyły się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (o 1,7%  

tj. o 7 696 tys. zł) i na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (o 54,1%  

tj. o 929 tys. zł). W porównaniu do roku poprzedniego wzrosły wszystkie pozostałe rodzaje 

dotacji, w tym, w największym stopniu dotacje z funduszy celowych (o 62,9%  

tj. o 8 497 tys. zł).  

W zakresie poszczególnych typów j.s.t., w 2015 roku tylko w gminach odnotowano wzrost 

dotacji. W mieście na prawach powiatu, powiatach i województwie samorządowym 

otrzymane dotacje były niższe niż w 2014 r. 

W skali kraju, dotacje celowe w stosunku do roku 2014 zmalały o 0,7%, co wynikało  

ze zmniejszenia dotacji w mieście stołecznym Warszawa, województwach i powiatach oraz 

zwiększeniu dotacji w gminach i miastach na prawach powiatu. 

W strukturze dochodów budżetów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego kraju, 

dotacje celowe ukształtowały się na poziomie 22,2%, natomiast w strukturze dochodów j.s.t. 

województwa opolskiego dotacje stanowiły 21,1%. 

Dynamikę i strukturę dotacji obrazuje poniższa tabela. 
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Wyszczególnienie 

2014 r. 2015 r. Wykonanie 

planu 

(%) 

Dynamika 

2015/ 

2014 

Struktura 

(%) 

Wykonanie 

(tys. zł) 

Plan 

(tys. zł) 

Wykonanie 

(tys. zł) 
2014 r. 2015 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Gminy 

Dotacje, w tym: 500 048 522 965 507 643 97,1 101,5 100,0 100,0 

- na zadania z zakresu administracji rządowej 245 644 256 923 254 986 99,2 103,8 49,1 50,2 

- na zadania własne 139 994 151 923 146 869 96,7 104,9 28,0 28,9 

- na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej 

527 1 261 1 224 97,1 232,3 0,1 0,2 

- na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z j.s.t. 

7 742 13 237 11 504 86,9 148,6 1,5 2,3 

- z funduszy celowych 5 008 5 218 5 062 97,0 101,1 1,0 1,0 

- w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich i zagranicznych 

99 638 93 563 87 322 93,3 87,6 19,9 17,2 

- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki 
wychowawczej 

1 495 840 676 80,5 45,2 0,3 0,1 

Miasto na prawach powiatu 

Dotacje, w tym: 81 219 78 327 79 750 101,8 98,2 100,0 100,0 

- na zadania z zakresu administracji rządowej 41 287 40 964 40 908 99,9 99,1 50,8 51,3 

- na zadania własne 13 209 14 236 13 449 94,5 101,8 16,3 16,9 

- na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej 

351 235 142 60,4 40,5 0,4 0,2 

- na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z j.s.t. 

3 240 3 299 3 302 100,1 101,9 4,0 4,1 

- z funduszy celowych 872 6 919 9 513 137,5 1090,9 1,1 11,9 

- w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich i zagranicznych 

22 039 12 523 12 325 98,4 55,9 27,1 15,5 

- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki 
wychowawczej 

221 151 111 73,5 50,2 0,3 0,1 

Powiaty 

Dotacje, w tym: 186 078 158 234 157 366 99,5 84,6 100,0 100,0 

- na zadania z zakresu administracji rządowej 92 736 86 976 86 177 99,1 92,9 49,8 54,8 

- na zadania własne 45 200 45 626 45 208 99,1 100,0 24,3 28,7 

- na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej 

634 472 472 100,0 74,4 0,3 0,3 

- na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z j.s.t. 

10 409 10 142 9 745 96,1 93,6 5,6 6,2 

- z funduszy celowych 743 451 458 101,6 61,6 0,4 0,3 

- w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich i zagranicznych 

36 357 14 567 15 306 105,1 42,1 19,5 9,7 

Województwo samorządowe 

Dotacje, w tym: 252 766 227 125 218 950 96,4 86,6 100,0 100,0 

- na zadania z zakresu administracji rządowej 76 632 68 902 66 532 96,6 86,8 30,3 30,4 

- na zadania własne 13 317 32 690 32 690 100,0 245,5 5,3 14,9 

- na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej 

92 116 105 90,5 114,1 0,0 0,0 

- na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z j.s.t. 

1 881 5 399 4 531 83,9 240,9 0,7 2,1 

- z funduszy celowych 6 880 6 994 6 967 99,6 101,3 2,7 3,2 

- w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich i zagranicznych 

153 963 113 024 108 125 95,7 70,2 60,9 49,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem j.s.t. 

Dotacje, w tym: 1 020 111 986 651 963 709 97,7 94,5 100,0 100,0 

- na zadania z zakresu administracji rządowej 456 299 453 765 448 603 98,9 98,3 44,7 46,5 

- na zadania własne 211 720 244 475 238 216 97,4 112,5 20,8 24,7 

- na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej 

1 604 2 084 1 943 93,2 121,1 0,2 0,2 

- na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z j.s.t. 

23 272 32 077 29 082 90,7 125,0 2,3 3,0 

- z funduszy celowych 13 503 19 582 22 000 112,3 162,9 1,3 2,3 

- w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich i zagranicznych 

311 997 233 677 223 078 95,5 71,5 30,6 23,1 

- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki 
wychowawczej 

1 716 991 787 79,4 45,9 0,2 0,1 

W strukturze dotacji ogółem j.s.t. województwa opolskiego w 2015 r. największy udział 

miały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - 46,5%. Następne pod względem 

wielkości udziału źródła dotacji były dotacje na zadania własne - 24,7% oraz w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych - 23,1%. 

Pozostałe rodzaje dotacji stanowiły łącznie 5,6%.  

Zmiany struktury dotacji, w porównaniu do roku poprzedniego, dotyczyły przede 

wszystkim spadku o 7,5 punktu procentowego dotacji w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich i zagranicznych oraz wzrostu o 3,9 punktu procentowego 

dotacji na zadania własne i o 1,8 punktu procentowego dotacji na zadania z zakresu 

administracji rządowej. 

Gminy województwa opolskiego otrzymały 97,1% planowanych dotacji, w łącznej 

wysokości 507 643 tys. zł. Kwota dotacji zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego 

o 1,5% z uwagi na wzrost wszystkich rodzajów dotacji z wyjątkiem otrzymanych w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych oraz  

na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. 

Miasto na prawach powiatu otrzymało dotacje na zadania gminne i powiatowe 

w łącznej kwocie 79 750 tys. zł (101,8% planu). W porównaniu do roku ubiegłego, otrzymane 

dotacje zmniejszyły się o 1,8%. Największy kwotowo spadek odnotowano w zakresie dotacji 

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zagranicznych  

(o 9 714 tys. zł), a największy wzrost w zakresie dotacji z funduszy celowych (o 8 641 tys. zł), 

które miasto otrzymało na realizację zadań inwestycyjnych. 

Dotacje otrzymane przez powiaty w 2015 r. wyniosły 157 366 tys. zł (99,5% planu)  

i zmalały w porównaniu do roku ubiegłego o 15,4%. Znaczący spadek dotacji wynikał 

głównie z niższych kwot uzyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich i zagranicznych (spadek o 21 051 tys. zł), ale obniżyły się również 

wszystkie pozostałe rodzaje dotacji z wyjątkiem dotacji na zadania własne. 
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Dotacje dla województwa samorządowego zostały przekazane w wysokości 

218 950 tys. zł (96,4% planu). W porównaniu do roku poprzedniego dotacje zmniejszyły się  

o 13,4%. Spadek dotacji dotyczył dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich i zagranicznych oraz dotacji na zadania z zakresu administracji 

rządowej. Wzrosły pozostałe rodzaje dotacji, w największym stopniu na zadania własne. 

2.3.2. Wyniki kontroli w zakresie wykorzystania dotacji przez jednostki samorządu 

terytorialnego  

Jednym z zagadnień podlegających kontroli regionalnych izb obrachunkowych jest 

prawidłowość wykorzystywania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji 

otrzymywanych na realizację zadań. 

W 2015 r. w tym zakresie przeprowadzono badania w trakcie 21 kontroli kompleksowych 

gospodarki finansowej gmin (8 gmin miejsko-wiejskich i 13 gmin wiejskich). Ogólna kwota 

dotacji otrzymanych przez kontrolowane jednostki wyniosła 99 007 tys. zł. W tej kwocie 

największą część – 51,2% (50 679 tys. zł) stanowiły dotacje na zadania z zakresu 

administracji rządowej, a następnie dotacje na zadania własne – 30,0% w wysokości 

29 719 tys. zł.  

Pozostałe rodzaje dotacji kontrolowanych jednostek wyniosły odpowiednio: 

 zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich i zagranicznych – 15 546 tys. zł (15,7%), 

 na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego – 1 555 tys. zł (1,6%), 

 na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  

– 454 tys. zł (0,5%), 

 z funduszy celowych – 923 tys. zł (0,9%), 

 na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 131 tys. zł (0,1%). 

Przedmiotem kontroli były m.in. działania jednostek dotyczące prawidłowości 

sporządzania wniosków o przyznanie dotacji, ujmowania w planie finansowym otrzymanych 

dotacji w prawidłowej wysokości oraz w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, 

prawidłowość wydatkowania środków oraz rozliczania dotacji. 

W odniesieniu do dotacji na zadania zlecone badano zagadnienia związane  

m.in. z otrzymywaniem, wydatkowaniem oraz rozliczeniem dotacji przyznanej na wypłatę 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, z zakresu prowadzenia  

i aktualizacji rejestru wyborców oraz dotacji przyznanych na przeprowadzenie wyborów  

do parlamentu europejskiego oraz wyborów samorządowych. 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu  

do naruszenia przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej34. 

Podczas kontroli w gminach Tułowice oraz Łambinowice stwierdzono nieprawidłowe 

ustalenie producentom rolnym rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, co doprowadziło do 

wypłaty zwrotu podatku w kwocie zaniżonej o 492,52 zł w przypadku gminy Tułowice oraz 

zawyżonej o 72,09 zł w przypadku gminy Łambinowice. 

Ponadto kontrole przeprowadzone w ww. gminach wykazały przypadki wypłaty 

producentom rolnym zwrotu podatku (w gminie Łambinowice w kwocie 15 511,11 zł, 

a w gminie Tułowice w kwocie 834,97 zł) pomimo, że na złożonych wnioskach brak było 

pisemnej zgody współposiadacza na możliwość korzystania ze zwrotu podatku akcyzowego 

przez ww. producentów rolnych.  

W trakcie kontroli gminy Skarbimierz stwierdzono, że do ustalenia kwoty zwrotu podatku 

akcyzowego dla jednego producenta rolnego przyjęto fakturę VAT, stanowiącą dowód 

zakupu oleju napędowego z okresu innego niż okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku, co spowodowało zawyżenie wypłaconego zwrotu podatku o kwotę 

475,00 zł.  

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w gminie Kolonowskie w zakresie zwrotu 

podatku akcyzowego, stwierdzono 9 przypadków wypłaty zwrotu podatku akcyzowego  

dla producentów rolnych po upływie terminu określonego przepisem art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  

do produkcji rolnej, tj. po dniu 30 kwietnia. 

Analiza wyników kontroli w zakresie wykorzystania dotacji przez jednostki samorządu 

terytorialnego wskazuje, iż na tle lat poprzednich liczba nieprawidłowości stwierdzanych 

podczas kontroli w powyższym obszarze jest stosunkowo niewielka i nie zmienia się  

w kolejnych latach. 

 

                                                
34

 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1340). 
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3. REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W 2015 roku wydatki ogółem jednostek samorządu terytorialnego w województwie 

opolskim wyniosły 4 470 761 tys. zł (94,9% planu) i w porównaniu do roku poprzedniego, 

uległy one zmniejszeniu o 1,9%. W mieście na prawach powiatu nastąpił wzrost wydatków  

o 1,6%, natomiast w powiatach i województwie samorządowym zanotowano spadek 

odpowiednio o 2,4% i 17,0%. W gminach wydatki utrzymały się na poziomie roku ubiegłego. 

Realizacja planu wydatków w 2015 roku mieściła się w przedziale od 94,0% w gminach 

do 96,9% w powiatach.  

W strukturze wydatków ogółem największy udział miały gminy (59,9%), a najmniejszy 

województwo samorządowe (8,8%). 

Poniższa tabela przestawia wydatki ogółem j.s.t. poszczególnych stopni. 

Wyszczególnienie 

2014 r. 2015 r. 
Wykonanie Dynamika Udział 

w wydatkach 
ogółem 

(%) 
(%) (%) 

 Wykonanie Plan Wykonanie 

(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 4:3 4:2 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem wydatki j.s.t.,  
w tym: 

4 558 222 4 711 227 4 470 761 94,9 98,1 100,0 

Gminy 2 677 839 2 851 544 2 679 092 94,0 100,0 59,9 

Miasto na prawach    
powiatu 

630 131 667 041 640 243 96,0 101,6 14,3 

Powiaty 778 281 784 146 759 917 96,9 97,6 17,0 

Województwo 
samorządowe 

471 971 408 496 391 509 95,8 83,0 8,8 

3.1. Wydatki bieżące 

Wydatki bieżące są związane z funkcjonowaniem jednostki oraz realizacją przez nią 

zadań publicznych i obejmują, zgodnie z dyspozycją art. 236 ufp, w szczególności:  

 wydatki jednostek budżetowych, w tym na realizację zadań statutowych,  

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

 dotacje na zadania bieżące, 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, 

 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, 

 obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. 
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3.1.1. Planowanie i realizacja wydatków bieżących 

Wykonanie planu wydatków bieżących przez j.s.t. województwa opolskiego ukształtowało 

się następująco: w gminach – 94,7%, województwie samorządowym – 96,1%, w powiatach  

– 97,1%, w mieście na prawach powiatu – 97,4%. 

Wydatki bieżące w poszczególnych szczeblach j.s.t. według ich rodzajów przedstawiono 

w poniższej tabeli: 

Wydatki bieżące 

2014 r. 2015 r. 
  

Dynamika 
4:2 
(%) 

Wykonanie 
Udział  

w wydatkach 
ogółem 

Wykonanie 
Udział  

w wydatkach 
ogółem 

(tys. zł)  (%) (tys. zł)  (%) 
1 2 3 4 5 6 

Gminy 

Bieżące, w tym: 2 277 446 85,0 2 330 835 87,0 102,3 

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 091 162 40,7 1 119 253 41,8 102,6 

- dotacje 152 103 5,7 163 469 6,1 107,5 

- obsługa długu 24 162 0,9 20 117 0,7 83,3 

- pozostałe wydatki bieżące 1 010 018 37,7 1 027 996 38,4 101,8 

Miasto na prawach powiatu 

Bieżące, w tym: 544 271 86,4 569 263 88,9 104,6 

- wynagrodzenia z pochodnymi 270 392 42,9 282 779 44,2 104,6 

- dotacje 51 576 8,2 60 099 9,4 116,5 

- obsługa długu 6 393 1,0 5 614 0,9 87,8 

- pozostałe wydatki bieżące 215 910 34,3 220 772 34,5 102,3 

Powiaty 

Bieżące, w tym: 675 885 86,8 673 654 88,6 99,7 

- wynagrodzenia z pochodnymi 426 756 54,8 432 513 56,9 101,3 

- dotacje 45 615 5,9 47 851 6,3 104,9 

- obsługa długu 4 710 0,6 3 919 0,5 83,2 

- pozostałe wydatki bieżące 198 803 25,5 189 372 24,9 95,3 

Województwo samorządowe 

Bieżące, w tym: 310 044 65,7 286 876 73,3 92,5 

- wynagrodzenia z pochodnymi 98 097 20,8 90 841 23,2 92,6 

- dotacje 122 315 25,9 111 338 28,4 91,0 

- obsługa długu 9 727 2,1 7 882 2,0 81,0 

- pozostałe wydatki bieżące 79 906 16,9 76 814 19,6 96,1 

Razem j.s.t. 

Bieżące, w tym: 3 807 646 83,5 3 860 628 86,4 101,4 

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 886 407 41,4 1 925 386 43,1 102,1 

- dotacje 371 609 8,2 382 757 8,6 103,0 

- obsługa długu 44 992 1,0 37 532 0,8 83,4 

- pozostałe wydatki bieżące 1 504 637 33,0 1 514 954 33,9 100,7 

Wydatki bieżące stanowiły 86,4% wydatków ogółem wszystkich j.s.t. województwa 

opolskiego. W porównaniu do roku 2014, ich udział w wydatkach ogółem zwiększył się  

o 2,9 punktu procentowego, a kwota ogółem zwiększyła się o 1,4%. W gminach i mieście  

na prawach powiatu nastąpił wzrost wydatków bieżących odpowiednio o 2,3% i 4,6%. 

Spadek tych wydatków zanotowano natomiast w powiatach (o 0,3%) oraz w województwie 

samorządowym (o 7,5%).  
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Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem najkorzystniej ukształtował się  

w województwie samorządowym (73,3%), a najmniej korzystnie w mieście na prawach 

powiatu, osiągając 88,9% ogółu poniesionych wydatków.  

O rodzaju wydatków j.s.t. poszczególnych szczebli decyduje w głównej mierze charakter 

realizowanych zadań służących zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności.  

Dominującą pozycję w wydatkach bieżących miały wydatki na wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi – 43,1% ogółu wydatków. Ich udział w wydatkach jednostek poszczególnych 

szczebli samorządu wahał się od 23,2% w województwie samorządowym do 56,9%  

w powiatach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem wzrosły o 2,1%  

(od 1,3% w powiatach do 4,6% w mieście na prawach powiatu). Jedynie w województwie 

samorządowym zmalały o 7,4%. 

Drugą, pod względem wielkości grupą wydatków bieżących były pozostałe wydatki, które 

stanowiły 33,9% wydatków ogółem. Ich udział w strukturze ukształtował się w przedziale  

od 19,6% w województwie samorządowym do 38,4% w gminach. W gminach i mieście  

na prawach powiatu nastąpił wzrost pozostałych wydatków bieżących odpowiednio o 1,8%  

i 2,3%. Spadek odnotowano w województwie samorządowym (o 3,9%) i w powiatach  

(o 4,7%). 

Dotacje w sumarycznej kwocie wydatków j.s.t. stanowiły 8,6%, uzyskując wartości  

od 6,1% w gminach do 28,4% w województwie samorządowym. Wydatki te ogółem 

zwiększyły się o 3,0%, na co miał wpływ ich wzrost w mieście na prawach powiatu  

(o 16,5%), w gminach – 7,5%, a w powiatach o 4,9%. W województwie samorządowym 

nastąpił spadek tych wydatków o 9,0%. 

Samorządy na obsługę długu przeznaczyły średnio 0,8% wydatków ogółem, tj. o 16,6% 

środków mniej niż w roku poprzednim. Zmniejszenie wydatków na obsługę długu wystąpiło 

we wszystkich typach j.s.t., mieszcząc się w przedziale od 12,2% w mieście na prawach 

powiatu do 19,0% w województwie samorządowym. 

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie wystąpiły w analizowanym okresie 

w j.s.t. województwa opolskiego. 

Poniższa tabela przedstawia wydatki bieżące w poszczególnych szczeblach j.s.t. według 

działów klasyfikacji budżetowej. 
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Wyszczególnienie 

Gminy 
Miasto na prawach 

powiatu 
Powiaty 

Województwo 
samorządowe 

Ogółem j.s.t. 

Wykonanie Udział Wykonanie Udział Wykonanie Udział Wykonanie Udział Wykonanie Udział 

(tys. zł) (%) (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Wydatki bieżące: 2 330 835 100,0 569 263 100,0 673 654 100,0 286 876 100,0 3 860 628 100,0 

Rolnictwo i łowiectwo 41 958 1,8 280 0,0 380 0,1 22 697 7,9 65 315 1,7 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

402 0,0 30 0,0 482 0,1 19 729 6,9 20 643 0,5 

Transport i łączność 54 630 2,3 36 574 6,4 29 871 4,4 86 801 30,3 207 876 5,4 

Turystyka 1 004 0,0 511 0,1 24 0,0 2 622 0,9 4 161 0,1 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

93 736 4,0 28 259 5,0 5 477 0,8 3 979 1,4 131 451 3,4 

Administracja 
publiczna 

284 939 12,2 48 797 8,6 92 867 13,8 39 944 13,9 466 547 12,1 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

23 263 1,0 18 396 3,2 53 689 8,0 -  0,0 95 348 2,5 

Oświata i 
wychowanie oraz  

1 032 003 44,3 235 762 41,4 289 649 43,0 15 768 5,5 1 573 182 40,7 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza* 

Ochrona zdrowia 16 545 0,7 7 092 1,2 21 023 3,1 2 567 0,9 47 227 1,2 

Pomoc społeczna 
oraz Pozostałe 

422 036 18,1 80 035 14,1 158 880 23,6 54 118 18,9 715 069 18,5 
zadania w zakresie 
polityki społecznej** 

Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

169 167 7,3 43 791 7,7 973 0,1 1 038 0,4 214 969 5,6 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

89 416 3,8 21 154 3,7 4 086 0,6 24 228 8,4 138 884 3,6 

Kultura fizyczna 52 911 2,3 20 181 3,5 1 192 0,2 2 736 1,0 77 020 2,0 

Pozostałe działy 48 825 2,1 28 401 5,0 15 061 2,2 10 649 3,7 102 936 2,7 

* ujęto łącznie wydatki oświatowe z działów 801 i 854. 
** ujęto łącznie wydatki na pomoc społeczną z działów 852 i 853. 
„ – ” występuje w tych pozycjach, gdzie nie ma wydatków. 

Podobnie jak w roku poprzednim, w ramach wydatków bieżących j.s.t. województwa 

opolskiego, dominowała oświata35 z udziałem 40,7%, pomoc społeczna36 (18,5%)  

i administracja publiczna (12,1%). 

                                                
35

 Wydatki w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 
36

 Wydatki w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 
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Wydatki bieżące na oświatę w gminach, powiatach i mieście na prawach powiatu 

ukształtowały się na zbliżonym poziomie. W województwie samorządowym wydatki te  

nie stanowiły dominującego kierunku wydatkowania środków z uwagi na zakres 

realizowanych zadań i wyniosły 5,5%. 

W województwie samorządowym najwięcej wydatków poniesiono w dziale „Transport  

i łączność” (30,3%). W pozostałych typach j.s.t. województwa opolskiego wydatki te 

stanowiły od 2,3% w gminach do 6,4% w mieście na prawach powiatu. Na pomoc społeczną 

oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeznaczono od 14,1% wydatków 

bieżących w mieście na prawach powiatu do 23,6% w powiatach. Na administrację publiczną 

przeznaczono od 8,6% wydatków bieżących w mieście na prawach powiatu do 13,9% 

w województwie samorządowym. 

3.1.2. Wyniki kontroli realizacji wydatków bieżących 

Prawidłowość dokonywania wydatków bieżących zbadano szczegółowo w trakcie 

21 kontroli kompleksowych przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego, 

15 kontroli problemowych oraz 2 kontroli doraźnych. 

W 2015 r. wydatki bieżące kontrolowanych jednostek wyniosły 507 600 tys. zł, z czego 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 238 994 tys. zł. 

Kontrole obejmowały swoim zakresem m.in. zagadnienia związane z prawidłowością 

naliczania i wypłacania pracownikom wynagrodzeń, wydatkowania środków z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przestrzeganie zakresu upoważnienia do zaciągania 

zobowiązań i do dokonywania wydatków. Badaniem objęto również udzielanie dotacji  

dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wraz z ich rozliczeniem.  

Niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalanie i wypłacanie wynagrodzeń 

pracownikom stwierdzono w 21 kontrolowanych jednostkach. Nieprawidłowości polegały  

głównie na ustaleniu i wypłaceniu wynagrodzeń pracownikom w nieodpowiednich 

wysokościach, bądź na ich bezpodstawnym naliczeniu i wypłaceniu. Skutki finansowe tych 

nieprawidłowości wyniosły łącznie 7 355,20 zł, z czego zawyżenia wynagrodzeń wyniosły 

6 459,86 zł, a zaniżenia – 895,34 zł.  

W wyniku kontroli przeprowadzonej w gminie Świerczów stwierdzono, iż byłemu  

 Zastępcy Wójta zatrudnionemu w wymiarze czasu pracy ¼ etatu, który jednocześnie pełnił 

funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w wymiarze czasu pracy ¾ etatu  

nie uwzględniono w ramach składników wynagrodzenia dodatku za wieloletnią pracę, która 

była wykonywana do czasu objęcia stanowiska Zastępcy Wójta, co jest niezgodne z art. 38 



56 

ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych37. Powyższe skutkowało wypłatą 

wynagrodzenia dla Zastępcy Wójta w zaniżonej wysokości łącznie o 5 410,00 zł.  

W trakcie kontroli przeprowadzonej w Gminie Dobrzeń Wielki stwierdzono zaniżenie 

podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok dla Sekretarza 

Gminy poprzez nieuwzględnienie otrzymanych przez Sekretarza Gminy w 2014 r. dodatków 

specjalnych otrzymanych z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych. 

Powyższe spowodowało, iż podstawa naliczenia „trzynastki” za 2014 r. została zaniżona  

o kwotę 5 040,00 zł. 

W wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2  

w Paczkowie stwierdzono świadczenie w 2014 r. przez Dyrektora oraz Wicedyrektora pracy  

w godzinach ponadwymiarowych w ilości przekraczającej limity określone w uchwale  

nr XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 6 czerwca 2013 r. w związku z art. 35 

ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela38, co spowodowało wypłatę wynagrodzenia w łącznej 

wysokości 4 227,48 zł. 

W trakcie przeprowadzonych kontroli w 12 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości 

dotyczące przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków. W 11 jednostkach 

dotyczyło to dokonywania wydatków w kwotach przekraczających wielkości ujęte w aktualnie 

obowiązującym planie finansowym. Natomiast w jednej jednostce nieprawidłowość dotyczyła 

bezpodstawnego dokonywania wydatków. 

W wyniku kontroli w Gminie Skarbimierz stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 

bezpodstawnego dokonywania wydatków przez Wójta Gminy Skarbimierz na rzecz 

niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmiot prywatny  

i niezwiązanych z zadaniami gminy w zakresie edukacji publicznej. Wydatki były ponoszone 

z tytułu: dzierżawy nieruchomości wraz z kosztami utrzymania nieruchomości w której był 

prowadzony jeden z punktów przedszkolnych, kosztów przystosowania części budynku 

gimnazjum na potrzeby prowadzenia niepublicznego przedszkola oraz zakupu wyposażenia 

oraz pomocy dydaktycznych dla punktów niepublicznego przedszkola, tj. na potrzeby 

punktów przedszkolnych, dla których Gmina Skarbimierz nie była podmiotem prowadzącym. 

Powyższe było niezgodne z art. 44 ust. 2 ufp. Łączna kwota bezpodstawnie dokonanych 

wydatków wynosiła 339 086,60 zł.  

Z uwagi na ujawnione w toku czynności kontrolnych nieprawidłowości dotyczące 

przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków określonych planem finansowym,  

do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych w 2015 r. skierowano 5 zawiadomień. 

Przekroczenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań ujawniono w 8 kontrolowanych 

jednostkach. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. zawierania przez kierowników 

                                                
37

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 902). 
38

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. 2016 r., poz.1379 ze zm.). 
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jednostek umów, z których płatności wykraczały poza rok budżetowy, pomimo braku 

upoważnienia do zaciągania zobowiązań wynikających z tych umów, bądź zawarcia umów 

na realizację bieżących remontów dróg pomimo niezabezpieczenia w budżecie prawidłowej 

kwoty środków finansowych. 

Podczas kontroli kompleksowej w Gminie Murów stwierdzono, że Wójt Gminy oraz 

Sekretarz Gminy zaciągali zobowiązania z tytułu umów na wykonanie remontów dróg 

gminnych,  świadczenia usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Murów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nabycia 

nieruchomości, których wartość przekraczała wysokość wydatków określonych  

w zatwierdzonym planie finansowym jednostki na 2014 rok. Wartość zaciągniętych umów 

przekraczających kwotę wydatków określonych w planie finansowym wyniosła 176 594,94 zł. 

Zaciąganie zobowiązań pieniężnych przekraczających wysokość kwot wydatków 

określonych w planie finansowym stanowi naruszenie art. 261, art. 254 pkt 2 ufp. 

Z uwagi na ujawnione w toku czynności kontrolnych nieprawidłowości dotyczące 

przekroczenia zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań pieniężnych, stanowiące 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych 

skierowano 6 zawiadomień.  

Kontrole realizacji wydatków bieżących w zakresie ustalania i wypłaty diet radnym 

ujawniły, że w 3 jednostkach wypłacono diety radnym niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

W trakcie kontroli kompleksowej w Gminie Skoroszyce stwierdzono nieprawidłowe 

naliczenie i wypłacenie Przewodniczącemu Rady Gminy w latach 2013 – 2015 diety  

w kwotach wyższych od maksymalnej wartości określonej w art. 25 ust. 6 usg oraz w § 3  

pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy39. Łączna kwota zawyżonych diet wyniosła 1 881,75 zł. 

W trakcie 2015 r. przeprowadzono jedną kontrolę problemową w zakresie funduszu 

sołeckiego za lata 2010-2015. W wyniku przeprowadzonej kontroli w Gminie Lewin Brzeski 

stwierdzono ujęcie we wnioskach o zwrot z budżetu państwa za lata 2010 – 2011 i 2013  

– 2014 części wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wydatków na 

realizację przedsięwzięć wynikających z nieprawidłowych, polegających odrzuceniu 

wniosków sołectw, bądź zadań ujętych jedynie w protokołach z zebrań wiejskich.  

Łączna kwota nienależnie uzyskanego z budżetu państwa zwrotu części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w latach 2010 – 2011 oraz 2013 – 2014 

wyniosła 80 521,38 zł. 

 

                                                
39

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy (Dz.U. z 2000 r. nr 61, poz. 710). 
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Kontrole w zakresie udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych ujawniły nieprawidłowości w 11 kontrolowanych jednostkach. Dotyczyły one 

przede wszystkim naruszenia procedur przy przeprowadzaniu otwartych konkursów ofert.  

W 6 jednostkach stwierdzono przypadki nieprawidłowego rozliczenia dotacji udzielonych 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Nieprawidłowości w zakresie 

rozliczenia otrzymanych dotacji stwierdzono w 3 kontrolowanych jednostkach. 

Podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Szkoła  

w Gałązczycach” prowadzącym Szkołę Podstawową oraz Przedszkole w Gałązczycach 

stwierdzono wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem poprzez sfinansowanie 

adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gałązczycach, co jest niezgodne z art. 90  

ust. 3d ustawy o systemie oświaty40. Łączna kwota dotowanych środków wykorzystanych 

niezgodnie z jej przeznaczeniem wyniosła 11 000,00 zł. 

3.2. Wydatki majątkowe 

Do wydatków majątkowych zaliczamy wszystkie wydatki inwestycyjne, obejmujące 

budowę i rozbudowę obiektów komunalnych, zakupy środków trwałych oraz wydatki  

o charakterze inwestycji kapitałowych (wniesienie kapitału do spółek lub zakup akcji).  

Do wydatków tego rodzaju należą także dotacje udzielane z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. 

3.2.1. Planowanie i realizacja wydatków majątkowych 

Wykonanie planu wydatków majątkowych przez j.s.t. województwa opolskiego 

ukształtowało się na poziomie od 86,1% w mieście na prawach powiatu do 95,7%  

w powiatach. 

Wydatki majątkowe w poszczególnych szczeblach j.s.t. przedstawiono w poniższej tabeli. 

Wydatki majątkowe 

2014 r. 2015 r. 

Dynamika 
5:2 
(%) 

Wykonanie Wykonanie 
Udział w 

wydatkach 
ogółem 

Wykonanie Wykonanie 
Udział w 

wydatkach 
ogółem 

(tys. zł) (%) (%) (tys. zł) (%) (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Gminy 

Majątkowe, w tym: 400 392 86,6 15,0 348 257 89,0 13,0 87,0 

Inwestycyjne 383 749 86,6 14,3 332 367 88,7 12,4 86,6 

Miasto na prawach powiatu 

Majątkowe, w tym: 85 860 85,2 13,6 70 980 86,1 11,1 82,7 

Inwestycyjne 77 901 83,9 12,4 66 192 85,3 10,3 85,0 

  

                                                
40

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Powiaty 

Majątkowe, w tym: 102 396 90,6 13,2 86 262 95,7 11,4 84,2 

Inwestycyjne 101 186 90,5 13,0 82 627 95,5 10,9 81,7 

Województwo samorządowe 

Majątkowe, w tym: 161 927 92,3 34,3 104 633 95,2 26,7 64,6 

Inwestycyjne 161 507 92,2 34,2 88 051 94,3 22,5 54,5 

Razem j.s.t. 

Majątkowe, w tym: 750 575 88,1 16,5 610 132 90,6 13,6 81,3 

Inwestycyjne 724 343 88,1 15,9 569 237 90,0 12,7 78,6 

 W porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano spadek o 18,7% kwoty wydatków 

majątkowych ogółem (w kraju o 4,5%). We wszystkich grupach j.s.t., kwoty wydatków 

majątkowych uległy zmniejszeniu od 13,0% w gminach, przez 15,8% w powiatach i 17,3%  

w mieście na prawach powiatu, do 35,4% w województwie samorządowym.  

Wydatki majątkowe j.s.t. wszystkich szczebli stanowiły 13,6% wydatków ogółem  

(w 2014 r. – 16,5%, w 2013 r. – 15,4%) przy średniej w kraju wynoszącej 20,3%.  

Najmniej na wydatki majątkowe przeznaczyło miasto na prawach powiatu – 11,1% wydatków 

ogółem, a najwięcej województwo samorządowe – 26,7%. W porównaniu do roku 2014,  

we wszystkich typach j.s.t. województwa opolskiego nastąpił spadek udziału wydatków 

majątkowych w wydatkach ogółem: w powiatach o 1,8 punktu procentowego, w gminach  

o 2,0 punkty procentowe, w mieście na prawach powiatu o 2,5 punktu procentowego  

i w województwie samorządowym o 7,6 punktu procentowego.  

Najwyższy wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem osiągnęła gmina 

Zębowice (37,7%), a najniższy gmina Polska Cerekiew (1,5%). Wydatki majątkowe w gminie 

Zębowice, przeznaczone były głównie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  

oraz montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach na terenie gminy. 

Poniższa tabela przedstawia wydatki majątkowe w poszczególnych szczeblach j.s.t. 

według działów klasyfikacji budżetowej. 

Rodzaj wydatku 

Gminy 
Miasto na prawach 

powiatu 
Powiaty 

Województwo 
samorządowe 

Ogółem j.s.t. 

Wykonanie Udział Wykonanie Udział Wykonanie Udział Wykonanie Udział Wykonanie Udział 

(tys. zł) (%) (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Wydatki majątkowe 348 257 100,0 70 980 100,0 86 262 100,0 104 633 100,0 610 132 100,0 

Rolnictwo i łowiectwo 29 274 8,4 - - 2 019 2,3 28 210 27,0 59 503 9,8 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

- - - - - - 23 281 22,3 23 281 3,8 

Transport i łączność 96 704 27,8 10 829 15,3 57 062 66,1 49 857 47,6 214 452 35,1 

Turystyka 3 047 0,9 - - - - 244 0,2 3 291 0,5 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

36 838 10,6 4 903 6,9 3 685 4,3 455 0,4 45 881 7,5 

Administracja 
publiczna 

11 628 3,3 2 854 4,0 2 820 3,3 530 0,5 17 832 2,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

9 220 2,6 2 700 3,8 3 070 3,6 77 0,1 15 067 2,5 

Oświata i 
wychowanie 

20 204 5,8 3 228 4,5 4 204 4,9 40 - 27 676 4,5 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

Ochrona zdrowia 2 038 0,6 429 0,6 5 704 6,6 80 0,1 8 251 1,4 

Pomoc społeczna 

10 768 3,1 4 959 7,0 2 042 2,4 - - 17 769 2,9 
Pozostałe zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

85 592 24,6 7 530 10,6 4 106 4,8 152 0,1 97 380 16,0 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

11 647 3,3 678 1,0 447 0,5 978 0,9 13 750 2,3 

Kultura fizyczna 23 198 6,7 20 803 29,3 40 0,0 100 0,1 44 141 7,2 

Pozostałe działy 8 099 2,3 12 067 17,0 1 063 1,2 629 0,6 21 858 3,6 

„” występuje w tych pozycjach, gdzie nie było wydatków 

Jednostki samorządu terytorialnego realizowały wydatki majątkowe w większości 

działów klasyfikacji budżetowej. Najwięcej wydatków majątkowych (35,1%) poniesiono  

na inwestycje w zakresie transportu i łączności, w tym głównie na budowę i modernizację 

dróg (m.in. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych).  

Dział ten dominował prawie we wszystkich szczeblach j.s.t. województwa opolskiego,  

z wyjątkiem miasta na prawach powiatu. Największy udział w wydatkach majątkowych 

wystąpił w województwie samorządowym – 47,6%. 

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,0%) były 

drugim, co do wielkości, kierunkiem inwestowania j.s.t. Wśród gmin najwięcej wydatkowała 

gmina Olesno (9 207 tys. zł), a z powiatów – kędzierzyńsko-kozielski (2 299 tys. zł). 

Wydatki majątkowe w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo stanowiły łącznie 9,8%. 

Wydatki te wystąpiły głównie w województwie samorządowym (27,0%) m.in. w związku  

z realizacją zadań z zakresu melioracji wodnej, w tym inwestycji ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami 

wodnymi, a także w gminach (8,4%) m.in. na budowę infrastruktury wodociągowej  

i sanitarnej. 

Gospodarka mieszkaniowa stanowiła łącznie 7,5% wydatków majątkowych. Środki te 

wykorzystywane były głównie w gminach, mieście na prawach powiatu i powiatach 

(odpowiednio 10,6%, 6,9% i 4,3%). Przeznaczone były m.in. na zakup nieruchomości 

gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjnymi, biurowo - administracyjnymi  

i pomocniczymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, stanowiącą byłą fabrykę 

samochodów osobowych położonych w Nysie, nabycie gruntów przeznaczonych  
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np. pod drogi, usługi sportowe i rekreację oraz termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej. 

Na kulturę fizyczną przeznaczono łącznie 7,2% wydatków majątkowych,  

z czego najwięcej w mieście na prawach powiatu – 29,3%, m.in. na przebudowę i rozbudowę 

obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu. 

Pozostałe kierunki dokonywania wydatków majątkowych zajęły w strukturze wydatków 

majątkowych ogółem mniej niż 4,5%. 

3.2.2. Wyniki kontroli realizacji zadań inwestycyjnych 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w roku 2015 przeprowadziła 21 kontroli 

kompleksowych, 15 kontroli problemowych oraz 2 kontrole doraźne. Kontrole kompleksowe 

przeprowadzone zostały w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa opolskiego. 

W 2015 roku nie realizowano kontroli w powiatach oraz województwie samorządowym. 

Wydatki ogółem j.s.t., podlegających kontroli kompleksowej w 2015 roku wyniosły 

578 881 tys. zł, w tym majątkowe – 71 281 tys. zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły 

67 935 tys. zł kwoty wydatków majątkowych.  

Badanie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez j.s.t., odbyło 

się w trakcie wszystkich kontroli kompleksowych oraz części kontroli problemowych.  

Zakres kontroli realizacji zadań inwestycyjnych obejmował ocenę prawidłowości przebiegu 

procesu inwestycyjnego, począwszy od źródeł finansowania, przez wybór wykonawców, 

realizację, rozliczenie finansowe, aż do przyjęcia na stan ewidencyjny.  

W wyniku przeprowadzenia kontroli kompleksowych oraz 2 kontroli problemowych, 

ujawniono 46 nieprawidłowości, ściśle związanych z procesem przygotowania, realizacji, 

rozliczenia czy też przyjęcia na stan ewidencyjny wykonanych zadań inwestycyjnych.  

Do katalogu tych nieprawidłowości należy w szczególności zaliczyć naruszenia prawa 

polegające na: braku niektórych elementów ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (w dalszej części opracowania SIWZ) albo kosztorysów, nieprawidłowym 

określaniu przedmiotu zamówienia, nieprawidłowym ustalaniu kwot wadium, nieterminowym 

publikowaniu ogłoszeń, czy też nieprawidłowym ujęciu kosztów związanych z zadaniem 

inwestycyjnym, a także nieterminowym przyjmowaniu na stan środków trwałych zadań 

inwestycyjnych. 

W trakcie pięciu kontroli kompleksowych stwierdzono liczne nieprawidłowości  

w odniesieniu do technicznych wymogów ogłoszenia o zamówieniu publicznym, polegające 

m.in. na braku zamieszczania niezbędnych informacji w ogłoszeniach o zamówieniu,  
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co stanowiło naruszenie art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych41, zawieraniu  

w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w siedzibie zamawiającego innych informacji, 

niż w ogłoszeniu o zamówieniu umieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych,  

co pozostawało w sprzeczności z art. 40 ust. 6 upzp  

Ponadto w czterech ujawnionych przypadkach, w związku ze zmianą treści ogłoszenia  

o przetargu nie dokonano zmian zapisów SIWZ, co doprowadziło do niezgodności pomiędzy 

zapisami SIWZ a ogłoszeniem o zamówieniu.  

W Gminie Tułowice, zamawiający w wyniku dokonanych zmian w ogłoszeniu  

o zamówieniu wszakże dokonał stosownych zmian zapisów SIWZ, jednakże nie dochował 

obowiązku ponownego zamieszczenia zmienionej SIWZ na swojej stronie internetowej. 

Obowiązek ten wynika z dyspozycji art. 38 ust. 4 upzp, który stanowi, że:  

„W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.” 

W gminie Kolonowskie ujawniono nieprawidłowość polegającą na zamieszczeniu 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 136 dni po dniu zawarcia umowy. Powyższe działanie 

niezgodne jest z art. 95 ust. 1 upzp, który stanowi, że „(….) zamawiający niezwłocznie  

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.” W kontekście 

odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, należy stwierdzić,  

że w opisanym przypadku opublikowanie ogłoszenia po upływie 136 dni od zawarcia umowy 

nie spowodowało, że działanie to zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodność 

czynności i toku postępowania z przepisami o zamówieniach publicznych. Zaznaczyć  

w tym miejscu należy, że jak wynika z interpretacji kryterium „niezwłoczności” działania  

w rozpatrywanym stanie prawnym, w tym wyrażonej przykładowo w uchwale  

(sygn. KIO/KD 50/10) Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień 

Publicznych z dnia 7 lipca 2010 r. termin "niezwłocznie" powinien być interpretowany  

w kontekście charakteru czynności zamawiającego, z którą jest związany (...) przekazanie 

ogłoszenia o zawarciu umowy można uznać za dokonane niezwłocznie, jeśli następuje 

następnego dnia roboczego lub w ciągu kilku kolejnych dni po zawarciu umowy.  

W innych sytuacjach zamawiający musi wykazać, że przekazanie ogłoszenia zaraz  

po zawarciu umowy nie było możliwe i nastąpiło tak szybko, jak tylko pozwalały na to 

okoliczności.   

                                                
41

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwana 
dalej upzp. 
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Inspektorzy kontroli w trakcie badania zadań inwestycyjnych, w dwóch j.s.t.,  

stwierdzili pięć przypadków nieprawidłowego określania kwoty wadium, gdzie zamawiający 

żądał kwoty przekraczającej 3% wartości zamówienia, co było niezgodne z treścią art. 45 

ust. 4 upzp. Ujawniono także dwa przypadki nieprawidłowego ustalenia szacunkowej 

wartości zamówienia, w ten sposób, że wartość szacunkową zamówienia podawano w 

kwocie brutto. Zgodnie z art. 32 ust. 1 upzp: „Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest 

całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone 

przez zamawiającego z należytą starannością”. 

Kontrola Brzeskiego Centrum Kultury ujawniła szereg nieprawidłowości w zakresie 

stosowania nie tylko ustawy Prawo zamówień publicznych ale również ustawy  

o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych. W trakcie realizacji zadania 

inwestycyjnego polegającego na sukcesywnym remoncie pomieszczeń biurowych  

i eksploatacyjnych BCK, ujawniono nieprawidłowości polegające na ujmowaniu w księgach 

rachunkowych dowodów księgowych (związanych z prowadzonym remontem),  

które nie zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym, 

dowody te nie były również zatwierdzane do zapłaty przez głównego księgowego.  

Warto wskazać, że same księgi rachunkowe prowadzone były z rażącym naruszeniem 

przepisów ustawy o rachunkowości począwszy od braku dokumentacji opisującej przyjęte 

zasady (politykę) rachunkowości, w szczególności sposobu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych oraz procedur i środków chroniących zapisy księgowe przed modyfikacją, 

zniszczeniem lub ukryciem, poprzez prowadzenie ksiąg rachunkowych w arkuszu 

kalkulacyjnym programu Excel, który nie zapewniał automatycznej kontroli ciągłości zapisów 

i nie przenosił obrotów lub sald oraz nie zapewniał wydrukom komputerowym ksiąg 

rachunkowych automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, 

oraz sumowania na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym, a także zapisy 

księgowe nie były chronione i nie posiadały cech trwałego zapisu. W trakcie kontroli 

ujawniono ponadto, że kontrolowana jednostka nieprawidłowo określiła przedmiot 

zamówienia m.in. ze względu na fakt, że pomieszczenia adoptowane na garderoby były 

poprzednio zbiornikami przeciwpożarowymi i nie przewidziano, że w takich pomieszczeniach 

może występować duża wilgotność, a skuteczne osuszenie ścian powinno stanowić 

niezbędny element przedmiotu zamówienia, polegającego na remoncie tychże pomieszczeń. 

Ponadto kontrolujący wskazali, że w wyniku nieprawidłowego ustalenia przedmiotu 

zamówienia, braku należytej staranności przy ewidencjonowaniu ponoszonych wydatków 

oraz sprawowaniu nieodpowiedniej kontroli zarządczej, doszło do udzielenia zamówienia,  

z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, że kwota zleconych 

prac remontowych wyniosła 130 271 zł netto, co stanowiło równowartość 30 834 euro. 
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Kolejnym przykładem nieprawidłowego określenia przedmiotu zamówienia, mogą być 

nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli realizacji zadania pn. „Remont dróg 

utwardzonych polnych w miejscowości Prędocin – Gmina Skarbimierz”. W wyniku kontroli 

ustalono, że doszło do naruszenia art. 29 ust. 1 upzp, poprzez niedostateczne zbadanie 

warunków gruntowych, które spowodowało, że zamawiający przyjął nieracjonalny termin 

wykonania przedmiotu zamówienia, który następnie został dwukrotnie wydłużony  

oraz zaakceptowanie przez zamawiającego wadliwej dokumentacji projektowej, której autor 

określił grunty, na których miała być realizowana droga jako grunty z grupy nośności podłoża 

G1, w sytuacji gdy aby doprowadzić podłoże do kategorii G1 należało wykonać dodatkową 

warstwę stabilizacji. Ponadto nie uwzględnił także, wystarczającej ilości robót takich jak: 

mijanki dla samochodów wykonane wzdłuż remontowanej drogi, zjazdy na pola, poszerzenia 

na łukach, w sytuacji gdy już na etapie postępowania przetargowego udzielał odpowiedzi  

na zapytania do treści SIWZ w zakresie ww. asortymentu robót. Kontrolujący wskazali,  

że obowiązkiem zamawiającego, jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty. Opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższym umożliwia wykonawcy bez 

żadnych wątpliwości i dodatkowych interpretacji zidentyfikowanie, z jakich elementów składa 

się zamówienie, co będzie konieczne i niezbędne do jego realizacji, jak również pozwala 

obliczyć cenę oferty, zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny zamieszczonym  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Istotną kwestią z punktu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, jest dokonywanie przez zamawiających istotnych zmian postanowień umowy. 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 upzp: „Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,  

chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu  

o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 

zmiany”. Gmina Kolonowskie zawarła aneks do umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia 

pn.: „Remont boiska ogólnodostępnego w Staniszczach Małych wraz z zagospodarowaniem 

terenu wokół boiska, rozbiórką budynku gospodarczego oraz wykonaniem nawierzchni 

miejsc postojowych” w ten sposób, że wydłużyła termin wykonania zadania, powołując się  

na okoliczności związane z koniecznością przeprojektowania obiektu boiska i wystąpieniem 

robót zamiennych i dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie 

przygotowania inwestycji, tj. usunięcie drzew, rozebranie szamba, wymiana gruntu, 

rozebranie ogrodzenia, dodatkowe korytowanie parkingu, budowa skarp i schodów 

terenowych. Kontrolujący wskazali, że wycinka drzew w sposób oczywisty nie mogła być 

okolicznością niemożliwą do przewidzenia ze względu na fakt, iż zakładając wybudowanie 
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boiska o konkretnych wymiarach w tym przypadku 22,0 x 42,0 m, zamawiający powinien był 

wiedzieć, że tak duże boisko nie zmieści się w miejscu starego i swoimi wymiarami będzie 

sięgać drzew, które znajdowały się na działce, zatem należało to uwzględnić w projekcie. 

Podobnie wykonanie parkingu na istniejącej utwardzonej powierzchni przy założeniu,  

że ma na niej być położona kostka brukowa o grubości 80 mm, położona dodatkowo  

na podsypce piaskowo cementowej o grubości 50 mm, w sposób oczywisty podniesie 

poziom parkingu względem otaczającego terenu oraz drogi, zatem należało zaprojektować 

korytowanie istniejącej nawierzchni utwardzonego parkingu. Kłopotu także nie powinna 

nastręczyć rozbiórka obiektu budowlanego, ponieważ zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

wykonania i odbioru robót przez pojęcie obiekt budowlany, (którego rozbiórka była 

przedmiotem robót podstawowych), należy rozumieć budynek wraz z instalacjami  

i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz  

z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz obiekty małej architektury. Szambo należało 

do przewidzianego do rozbioru budynku i tym samym w oparciu o prawidłowo sporządzoną 

dokumentację techniczną zabudowy działki, można było ustalić co się w niej i na niej 

znajduje. Pojęcie „okoliczności niemożliwe wcześniej do przewidzenia” jest ugruntowane  

w orzecznictwie KIO i prezentuje pogląd, że sytuacja niemożliwa wcześniej do przewidzenia 

„jest to przesłanka o charakterze obiektywnym i bezwzględnym, co oznacza, że powinna 

wynikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie zaś z uchybień lub niedołożenia 

należytej staranności na etapie planowania inwestycji i opracowywania jej dokumentacji  

czy ze zmiany potrzeb Zamawiającego”. Podobne stanowisko zawarło KIO w wyroku  

z dnia 27.07.2015 r. KIO/KD/39/15, gdzie stwierdza się, że „(…) zdarzeniami, których  

nie można było wcześniej przewidzieć są zjawiska losowe i niezależne od zamawiającego, 

takie jak klęski żywiołowe (powodzie, lawiny, sezonowe pożary itp.), katastrofy, awarie, 

niespodziewane wypadki itp.). 

W czterech skontrolowanych j.s.t. ujawniono nieprawidłowości polegające na 

nieterminowym ewidencjonowaniu środków trwałych, polegające na ujmowaniu środków 

trwałych w innych okresach sprawozdawczych niż zakończono dane zadanie inwestycyjne. 

Takie postępowanie stanowiło naruszenie art. 21 ust. 1 uor. Ponadto kontrolujący 

wskazywali na okoliczności nieprawidłowego funkcjonowania kont 080 i 011 na przykład 

poprzez fakt, iż ewidencja szczegółowa do konta 011 w zakresie konkretnego środka 

trwałego nie umożliwiała ustalenia wartości początkowej poszczególnych obiektów środka 

trwałego i należytego obliczenia ich umorzenia, co pozostawało w sprzeczności z zasadami 

określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
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państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej42. 

W zakresie funkcjonowania konta 080, kontrolowane jednostki nie ujmowały wszystkich 

kosztów związanych z zadaniami inwestycyjnymi, dla przykładu takich jak koszty związane 

ze sporządzeniem dokumentacji technicznej, czy też koszty pełnienia nadzoru 

inwestorskiego. Takie postępowanie zaniżało wartość zadań inwestycyjnych i pozostawało  

w sprzeczności z zasadami klasyfikacji zdarzeń na koncie 080 określonymi w załączniku nr 3 

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 

3.3. Ocena dokonywania wydatków z punktu widzenia nadzoru 

Ocena dokonywania wydatków, z punktu widzenia działalności nadzorczej Izby, dotyczyła 

głównie legalności planowania wydatków w uchwałach budżetowych j.s.t. i w uchwałach 

zmieniających budżety, w uchwałach w sprawie wydatków niewygasających, a także 

wydatków o charakterze dotacji. 

Kolegium Izby w uchwałach w sprawie zmian budżetu stwierdziło w 2 przypadkach 

naruszenie prawa skutkujące orzeczeniem nieważności w całości, w 1 przypadku naruszenie 

prawa oraz w 2 przypadkach istotne naruszenia prawa i wyznaczyło termin usunięcia 

nieprawidłowości. Jednostki dokonały zmian błędnych zapisów w sposób i w terminie 

wskazanym w uchwałach Kolegium Izby, w konsekwencji czego postępowanie nadzorcze 

zostało umorzone. 

Kolegium Izby w żadnym przypadku nie wniosło skarg do WSA w związku z upływem 

terminu do orzekania nieważności we własnym zakresie. 

Z materią dokonywania wydatków wiązać należy podejmowanie przez organy stanowiące 

j.s.t., na podstawie art. 263 ust. 2-6 ufp, uchwał w sprawie ustalenia wykazu wydatków,  

które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, określających jednocześnie 

ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku 

budżetowym. Kolegium Izby w 2015 r. zbadało łącznie 14 uchwał w sprawie wydatków 

niewygasających, w których nie stwierdzono nieprawidłowości uzasadniających wszczęcie 

postępowania nadzorczego. 

Kolejną grupą uchwał organów j.s.t. dotyczącą wydatków poddaną nadzorowi RIO,  

były uchwały w sprawie zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu j.s.t. W 2015 r. 

Kolegium Izby zbadało w trybie nadzoru 173 uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji,  

z czego w 4 uchwałach stwierdzono naruszenie przepisów prawa.  

                                                
42

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 289 ze zm.). 



67 

 
Uchwały j.s.t. w sprawie zasad 

przyznawania dotacji 

Ogółem, 
w tym 

 

Zgodne 
z prawem 

 

Niezgodne 
z prawem, 

w tym 

 

Nieważność 
w całości 

Nieważność 
w części 

Nieistotne 
naruszenie 

prawa 

1 2 3 4 5 6 7 

Zasady przyznawania dotacji dla 
podmiotów j.s.t. 

1 1 - - - - 

Udzielenie dotacji podmiotowej 1 1 - - - - 

Udzielenie dotacji celowej dla 
innych podmiotów 

3 3 - - - - 

Ustalenie stawki jednostkowej 
dotacji przedmiotowej 

11 11 - - - - 

Zasady przyznania dotacji - 
żłobki lub kluby dziecięce 

8 8 - - - - 

Zasady przyznawania dotacji – 
podmioty niepubliczne 

1 1 - - - - 

Na realizację zadań służących 
ochronie środowiska 

21 21 - - - - 

Zasady przyznawania dotacji - 
zabytki 

7 5 2 1 1 - 

Wspieranie sportu - dotacja 
celowa dla podmiotów 
niezaliczanych do sfp. 

3 3 - - - - 

Dotacje dla placówek 
oświatowych 

37 35 2 - 1 1 

Dotacje dla podmiotów 
niepublicznych - zabytki 

80 80 - - - - 

Podsumowanie ilość/  
                             (%) 

173 
100,0 

169 
97,7 

4 
2,3 

1 
0,6 

2 
1,1 

1 
0,6 

Stwierdzone przez Kolegium Izby nieprawidłowości uzasadniały orzeczenie o nieważności 

uchwał w całości - w 1 przypadku oraz w części - w 2 przypadkach.  

Kolegium Izby wskazało następujące nieprawidłowości: 

− rozszerzenie możliwego zakresu dotowania prac konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, poprzez postanowienie, iż dotacja może zostać 

udzielona na przeprowadzenie badań archeologicznych, co narusza art. 81 ust. 1 i 2 

oraz art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami43. Rada określając 

zasady ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

wskazała, że nakłady konieczne przy zabytkach wpisanych do rejestru mogą obejmować 

m.in. przeprowadzenie badań archeologicznych. Kolegium Izby wskazało, że dotowanie 

tej kategorii nakładów koniecznych zostało wyeliminowane z ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dniem 24 lipca 2009 r. na podstawie art. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami44; 

− udzieleniu z budżetu gminy dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

znajdującym się na jej obszarze, w przypadku gdy obiekt znajduje się w złym stanie 

                                                
43

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze 
zm.), zwana dalej uooz. 
44

 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2009 r. 
nr 97, poz. 804). 
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technicznym, lub obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe 

dla gminy, co wykraczało poza zakres regulacji z art. 81 uooz. Art. 81 ust. 1 cyt. ustawy 

stanowi, że w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu 

województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale; 

− zawężeniu kręgu podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków wyłącznie do właścicieli zabytku wpisanego do rejestru, co narusza  

art. 71 ust. 1 w związku z art. 81 uooz. Rada postanowiła, że dotacja może być 

udzielona każdemu, kto jest m.in. właścicielem zabytku. Zgodnie z art. 71 uooz 

finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków należy do podmiotu mającego tytuł prawny do tego 

zabytku. Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy do podmiotu mającego tytuł prawny 

do tego zabytku. Nie jest to jedynie własność, ale również trwały zarząd, ograniczone 

prawo rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy, użytkowanie wieczyste; 

− ograniczeniu terminu przeprowadzenia prac przy zabytku do roku złożenia przez 

wnioskodawcę wniosku bez uwzględnienia roku następującego po roku złożenia 

wniosku oraz ograniczenie terminu prac już przeprowadzonych do okresu 

poprzedzającego rok złożenia wniosku, co narusza art. 76 uooz. Zgodnie z art. 76  

cyt. ustawy, dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych  

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego 

przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku 

złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym  

po roku złożenia tego wniosku. Ponadto zgodnie z powyższym przepisem, dotacja może 

być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym  

do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok 

złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji; 

− ustaleniu sankcji za m.in. wykorzystanie dotacji niezgodnie z umową, która nie została 

przewidziana w przepisach ustawy o finansach publicznych, co narusza art. 81  

ust. 1 uooz. Rada postanowiła, że w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji 

niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie określonym  

w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania 

nieprawidłowych lub niepełnych informacji, wykonujący prace lub roboty traci prawo  
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do ubiegania się o dotację z budżetu gminy przez kolejnych pięć lat. Zgodnie z art. 81 

ust. 1 cyt. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć 

uchwałę określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w trybie określonym 

odrębnymi przepisami. Powyższy zapis odsyła do przepisów ustawy o finansach 

publicznych. Przywołany akt prawny nie zawiera postanowień odnośnie sankcji za utratę 

prawa do ubiegania się o dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez 

kolejnych pięć lat; 

− zobowiązaniu podmiotów otrzymujących dotacje do wydatkowania przyznanych środków 

z dotacji na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych, co narusza art. 81 ust. 1 uooz. Zdaniem Kolegium Izby wszystkie 

podmioty, które są zobowiązane na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych  

do udzielania zamówień w trybie przepisów tej ustawy, muszą ich udzielać niezależnie 

od woli organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego; 

− wydanie przez organ dotujący decyzji wstrzymującej wypłatę dotacji do momentu 

zaprzestania działań utrudniających czynności kontrolne, co narusza art. 80  

ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty45. Instytucja wstrzymania 

przekazania dotacji została wprowadzona do ustawy o systemie oświaty przez art. 1 

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw46.  

Z przepisów ustawy o systemie oświaty jednoznacznie wynika, że wstrzymanie 

przekazywania szkole dotacji jest możliwe po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu 

dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę do zaprzestania, w określonym 

terminie, działań, polegających na utrudnianiu lub udaremnianiu czynności kontrolnych. 

Powyższe przepisy nie wiążą wstrzymania przekazywania dotacji z czynnością wydania 

decyzji administracyjnej.  

 

Kolegium Izby wskazało nieistotne naruszenie prawa w 1 uchwale w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form 

wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania ze względu na brak postanowień w zakresie przepisów 

przejściowych w uchwale, co narusza art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.  

Rada zmieniając przepisy w zakresie dotacji na niekorzyść beneficjentów poprzez obniżenie 

w trakcie roku, na który przysługuje dotacja, jej wysokości z 50% na 40% wydatków 

bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych 

                                                
45

 Patrz przypis 40. 
46

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie systemu oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 
357). 
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przez gminę, postanowiła o utracie mocy obowiązującej poprzedniej uchwały nie zawierając 

przepisów przejściowych w obowiązującej uchwale. Zdaniem Kolegium Izby,  

na prawodawcy, w tym również gminnym, ciąży obowiązek uwzględniania za pomocą 

powszechnie przyjętych technik stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem 

techniki przepisów przejściowych, ochrony praw słusznie nabytych i ochrony interesów 

będących w toku. Zasady i techniki stosowania przepisów przejściowych wynikają  

z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki 

prawodawczej"47, które na mocy § 143 mają odpowiednie zastosowanie do aktów prawa 

miejscowego.  

W 2015 r. żadna j.s.t. nie wniosła skargi do WSA na podjęte przez Kolegium Izby 

rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał w sprawie zasad i zakresu przyznawania 

dotacji z budżetu j.s.t.  

3.4. Realizacja wydatków ze środków europejskich i zagranicznych 

Analizy wydatków j.s.t. pod kątem wykorzystania środków europejskich i zagranicznych 

dokonano na podstawie danych ze sprawozdań j.s.t., które wpłynęły do RIO, w oparciu  

o załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych48. Czwarta cyfra paragrafu klasyfikacji wydatku informuje, czy został  

on dokonany ze środków krajowych (cyfra „0”), czy też był finansowany lub 

współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej lub innych niepodlegających 

zwrotowi środków zagranicznych (cyfry od 1 do 9).  

Z danych ze sprawozdań wynika, że w analizowanym okresie, z wyjątkiem 10 gmin, 

wszystkie jednostki samorządu terytorialnego dokonały wydatków ze środków europejskich  

i zagranicznych.  

W 2015 r. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich  

i zagranicznych j.s.t. województwa opolskiego stanowiły 5,9% wydatków ogółem i wyniosły 

262 749 tys. zł. Kwota tych wydatków zmalała o 40,8% (o 180 947 tys. zł) w porównaniu  

do roku poprzedniego. Wydatki j.s.t. województwa finansowane wyłącznie środkami 

zagranicznymi (czwarta cyfra paragrafu klasyfikacji budżetowej 1, 3, 5, 7 i 8) wyniosły 

181 608 tys. zł i stanowiły 4,1% wydatków ogółem. Kwota tych wydatków j.s.t. województwa 

zmalała o 42,0%. 

                                                
47

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej” 
(j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 283). 
48

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1053 ze zm.). 
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Zaprezentowane w Sprawozdaniu KRRIO dane ze wszystkich województw pokazują,  

że wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych wyniosły  

19 356 353 tys. zł, natomiast ich udział w wydatkach ogółem j.s.t. stanowił średnio 9,9%. 

Wydatki finansowane wyłącznie środkami zagranicznymi w skali kraju stanowiły kwotę 

13 165 159 tys. zł, tj. 6,7% wydatków j.s.t. ogółem. W porównaniu do 2014 r. wykonanie 

wydatków wszystkich j.s.t. w kraju na programy i projekty realizowane z udziałem środków 

zagranicznych zmniejszyło się o 19,1%, natomiast w odniesieniu do wydatków 

finansowanych środkami zagranicznymi zmniejszyło się o 17,7%. 

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki w 2015 r. w poszczególnych szczeblach j.s.t. 

według źródeł finansowania. 

 

Wyszczególnienie 
(wg końcówki paragrafu) 

Gminy 
Miasto na prawach 

powiatu 
Powiaty 

Województwo 
samorządowe 

Ogółem j.s.t. 

wykonanie udział wykonanie udział wykonanie udział wykonanie udział wykonanie udział 

(tys. zł) (%) (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 – Finansowanie programów ze 
środków bezzwrotnych pochodzących 
z Unii Europejskiej 

203 0,0 1 138 0,2 669 0,1 - - 2 010 0,1 

2 – Współfinansowanie programów 
realizowanych ze środków 
bezzwrotnych pochodzących z UE 

5 0,0 - - - - - - 5 0,0 

3 – Finansowanie z pożyczek i 
kredytów zagranicznych oraz 
darowizn lub grantów przyznanych 
Polsce przez poszczególne kraje lub 
instytucje 

7 0,0 - - - - - - 7 0,0 

4 - Współfinansowanie pożyczek i 
kredytów zagranicznych oraz 
darowizn lub grantów przyznanych 
Polsce przez poszczególne kraje lub 
instytucje 

13 0,0 - - - - - - 13 0,0 

5 - Finansowanie z innych środków 
bezzwrotnych 

- - - - 778 0,1 - - 778 0,0 

6 - Współfinansowanie innych 
środków bezzwrotnych 

1 231 0,0 - - 194 0,0 - - 1 425 0,0 

7 – Płatności w zakresie budżetu 
środków europejskich 

43 285 1,6 6 718 1,0 15 698 2,1 74 959 19,1 140 660 3,1 

8 – Finansowanie programów i 
projektów ze środków funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rybackiego 
oraz z funduszy unijnych 
finansujących Wspólną Politykę 
Rolną, z wyłączeniem budżetu 
środków europejskich 

10 909 0,4 69 0,0 697 0,1 26 478 6,8 38 153 0,9 

9 – Współfinansowanie programów i 
projektów realizowanych ze środków z 
funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rybackiego oraz z funduszy unijnych 
finansujących Wspólną Politykę Rolną 

32 103 1,2 2 767 0,4 2 492 0,3 42 336 10,8 79 698 1,8 

Wydatki  §1-9 87 756 3,3 10 692 1,7 20 528 2,7 143 773 36,7 262 749 5,9 

0 – Wydatki ze środków krajowych 2 591 338 96,7 629 551 98,3 739 389 97,3 247 736 63,3 4 208 014 94,1 

Wydatki ogółem j.s.t. 2 679 094 100,0 640 243 100,0 759 917 100,0 391 509 100,0 4 470 763 100,0 

„-” występuje w tych pozycjach, gdzie nie było wydatków  
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Największe kwoty wydatków przeznaczono na programy i projekty, których źródłem 

finansowania były płatności w zakresie budżetu środków europejskich (cyfra 7)  

– 140 660 tys. zł (w 2014 r. – 265 497 tys. zł). Wydatki te stanowiły 3,1% wydatków ogółem 

wszystkich j.s.t. województwa opolskiego. Współfinansowane w przypadku środków 

funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz 

funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (cyfra 9) wyniosło 79 698 tys. zł  

(w 2014 r. 130 248 tys. zł), co stanowiło 1,8% wydatków ogółem. Kolejną grupę stanowiły 

wydatki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,  

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych 

finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich  

(cyfra 8), które wyniosły 38 153 tys. zł (w 2014 r. - 46 574 tys. zł), co stanowiło 0,9% 

wydatków ogółem. 

Wydatki j.s.t. oznaczone czwartymi cyframi paragrafów 1, 2, 3, 4, 5 i 6 miały znikomy 

udział w strukturze wydatków ogółem. Na finansowanie i współfinansowanie programów 

realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (cyfry 1 i 2) 

wydatkowano łącznie 2 015 tys. zł (w 2014 r. - 1 323 tys. zł). 

W poniższej tabeli oraz na wykresie przedstawiono wydatki ze środków pochodzących  

z UE według działów klasyfikacji budżetowej w 2015 r. Przedstawione dane porównano  

do wyników ubiegłorocznych. 

Wyszczególnienie 

Gminy 
Miasto na 

prawach powiatu 
Powiaty 

Województwo 
samorządowe 

Ogółem j.s.t. 

wykonanie udział wykonanie udział wykonanie udział wykonanie udział wykonanie 
udział 
(%) 

udział 
(%) 

(tys. zł) (%) (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) (tys. zł) 2015 r. 2014 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rolnictwo i łowiectwo 17 080 19,5 - - 1 748 8,5 17 951 12,5 36 779 14,0 10,7 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

- - - - - - 24 700 17,2 24 700 9,4 8,1 

Transport i łączność 6 102 7,0 3 471 32,5 6 573 32,0 34 083 23,7 50 229 19,1 26,3 

Turystyka 2 927 3,3 - - - - 2 366 1,6 5 293 2,0 2,4 

Działalność usługowa 1 831 2,1 2 775 26,0 - - 402 0,3 5 008 1,9 1,2 

Administracja publiczna 5 737 6,5 458 4,3 5 460 26,6 14 958 10,4 26 613 10,1 4,5 

Oświata i wychowanie 
oraz Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

4 001 4,6 2 281 21,3 5 284 25,7 43 0,0 11 609 4,4 5,2 

Pomoc społeczna oraz 
Pozostałe zadania w 
zakresie polityki  społ. 

3 917 4,5 427 4,0 1 348 6,6 46 913 32,6 52 604 20,0 17,5 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

37 939 43,2 210 2,0 - - 575 0,4 38 724 14,7 11,6 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

3 644 4,2 - - 70 0,3 - - 3 714 1,4 3 

Kultura fizyczna 1 354 1,5 612 5,7 45 0,2 100 0,1 2 111 0,8 6,2 

Pozostałe działy 3 224 3,7 458 4,3 1 0,0 1 682 1,2 5 365 2,0 3,3 

Wydatki § 1-9 87 756 100,0 10 692 100,0 20 528 100,0 143 773 100,0 262 749 100,0 100,0 

„” występuje w tych pozycjach, gdzie nie było wydatków 
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W 2015 r. głównym kierunkiem wydatkowania środków europejskich oraz zagranicznych 

była pomoc społeczna. Łączne wydatki w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej wyniosły 52 604 tys. zł, z czego najwięcej środków 

wydatkowało województwo samorządowe – 46 913 tys. zł, realizując między innymi 

komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Drugim pod względem wielkości kierunkiem wydatków w 2015 r. był transport i łączność. 

Na infrastrukturę drogową przeznaczono łącznie 50 229 tys. zł. Z tej kwoty najwięcej 

środków wydatkowało również województwo samorządowe - 34 083 tys. zł. Województwo 

samorządowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

realizowało projekty rozbudowy dróg wojewódzkich, przebudowę wiaduktu nad linią PKP  

w Strzelcach Opolskich oraz projekt pn. „Opolskie mobline! – usprawnienie transportu 

zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w ramach którego zrealizowano zamówienie  

na skompletowanie zespołów i podzespołów trzyczłonowego elektrycznego zespołu 

trakcyjnego. Spośród powiatów najwyższą kwotę wydatków w dziale 600 – Transport  

i łączność wydatkował powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, który w ramach środków RPO WO 

realizował przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów Etap II.  

W przypadku gmin – miasto Kędzierzyn-Koźle zakupiło tabor autobusowy na potrzeby 

komunikacji miejskiej. 

W ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano – 38 724 tys. zł. 

Wydatki w tym obszarze w blisko 98% zostały poniesione przez gminy. Spośród gmin, 

najwyższych wydatków dokonała gmina Olesno m.in. na uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej w ramach RPO WO. 

Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w 2015 r. zostały poniesione przez gminy 

powiaty i województwo samorządowe w łącznej wysokości 36 779 tys. zł. Województwo 

samorządowe w ramach PROW wydatkowało środki na przebudowę wałów 
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przeciwpowodziowych oraz remontów jazów na rzekach. Spośród gmin największe wydatki 

poniosła gmina Strzeleczki, która realizowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wydatki poniesione w pozostałych działach nie przekroczyły 27 000 tys. zł. 

Struktura wydatków ze środków europejskich i zagranicznych na przestrzeni dwóch lat 

uległa zmianom, co związane jest ze specyfiką pozyskiwania i rozliczania tych środków.  

Największe zmiany w strukturze dotyczyły zmniejszenia udziału wydatków w dziale  

600 - Transport i łączność (o 7,2 punktu procentowego) oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna  

(o 5,4 punktu procentowego), a także zwiększenia udziału wydatków w dziale 750 

Administracja publiczna (o 5,6 punktu procentowego). 

Strukturę i dynamikę wydatków finansowanych i współfinansowanych ze środków 

europejskich i zagranicznych, j.s.t. poszczególnych szczebli w województwie opolskim, 

w latach 2014 i 2015 przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 

Wydatki ze środków europejskich i zagranicznych 

2014 r. 2015 r. Dynamika 

wykonanie  
(tys. zł) 

udział 
(%) 

wykonanie 
(tys. zł) 

udział 
(%) 

2015/2014 

Gminy 165 135 37,2 87 756 33,4 53,1 

Miasto na prawach powiatu 34 577 7,8 10 692 4,1 30,9 

Powiaty 50 105 11,3 20 528 7,8 41,0 

Województwo samorządowe 193 879 43,7 143 773 54,7 74,2 

Razem j.s.t. 443 696 100,0 262 749 100,0 59,2 

Na przestrzeni dwóch lat w strukturze wydatków ze środków europejskich i zagranicznych 

wszystkich j.s.t. województwa opolskiego największy udział miały wydatki województwa 

samorządowego, następnie gmin, powiatów i miasta na prawach powiatu.  

Wskaźniki dynamiki wydatków ze środków europejskich i zagranicznych we wszystkich 

szczeblach samorządu przedstawiają wyraźny spadek w odniesieniu do roku poprzedniego 

(od 69,1% w mieście na prawach powiatu do 25,8% w województwie samorządowym). 

Zmniejszenie się tego rodzaju wydatków jest związane z harmonogramem naborów 

wniosków w ramach perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020 oraz zakończenia realizacji  

i rozliczenia perspektywy UE 2007-2013.  
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4. WSKAŹNIKI JEDNOSTKOWE WYKONANIA BUDŻETU 

Wskaźniki wykonania poszczególnych elementów budżetu w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca są najbardziej obiektywnymi kryteriami oceny sprawności władz 

samorządowych, w działaniach mających na celu zaspakajanie potrzeb społeczności 

lokalnych. 

4.1. Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

Średnie dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca49 w województwie 

opolskim kształtowały się na poziomie 4 570 zł. W poszczególnych typach j.s.t. wynosiły:  

w gminach – 3 100 zł, w mieście na prawach powiatu – 5 423 zł, w powiatach – 870 zł  

i w województwie samorządowym – 426 zł.  

Zestawienie wskaźników uzyskanych przez samorządy naszego województwa, na tle 

wyników krajowych w latach 2014 – 2015 obrazuje poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 

2014 r. 2015 r. 

j.s.t.  
kraj* 

j.s.t. 
kraj* 

woj. opolskiego  woj. opolskiego  

(zł) (zł) (zł) (zł) 
1 2 3 4 5 

Dochody na jednego mieszkańca 

Gminy 3 009 3 272 3 100 3 396 

Miasto na prawach powiatu 5 212 4 991 5 423 5 161 

Powiaty 875 920 870 917 

Województwo samorządowe 478 461 426 445 

Razem j.s.t.  4 522 5 050 4 570 5 175 

Dochody własne na jednego mieszkańca 

Gminy 1 633 1 614 1 690 1 688 

Miasto na prawach powiatu 3 242 2 985 3 453 3 091 

Powiaty 287 288 311 308 

Województwo samorządowe 116 170 139 186 

Razem j.s.t.  2 194 2 562 2 313 2 690 

Dotacje i subwencje na jednego mieszkańca 

Gminy 1 377 1 658 1 411 1 709 

Miasto na prawach powiatu 1 970 2 006 1 971 2 070 

Powiaty 589 632 558 609 

Województwo samorządowe 362 291 286 259 

Razem j.s.t.  2 328 2 488 2 256 2 485 

* nie ujęto danych z m.st. Warszawy. 

                                                
49

 Liczba ludności województwa opolskiego wg danych GUS na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 996 tys. 
mieszkańców. 
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Średni poziom dochodów ogółem j.s.t. na jednego mieszkańca w województwie opolskim 

był o 605 zł (o 11,7%) niższy od krajowego. Jedynie miasto na prawach powiatu osiągnęło 

wynik wyższy od średniego dla kraju o 262 zł (o 5,1%). Pozostałe typy j.s.t. uzyskały niższe 

dochody na jednego mieszkańca niż średnie w kraju (w gminach o 296 zł, w powiatach  

o 47 zł i w województwie samorządowym o 19 zł). Największa rozpiętość wskaźnika 

dochodów ogółem przypadających na jednego mieszkańca wystąpiła w gminach: od 2 612 zł 

w Lubszy do 5 134 zł w Dobrzeniu Wielkim. Skrajne wielkości dochodów w przeliczeniu  

na jednego mieszkańca w powiatach to: 617 zł w powiecie opolskim i 1 236 zł  

w głubczyckim. 

Ogólna wysokość dochodów własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca była niższa 

od średniej w kraju o 377 zł, tj. o 14,0%. Wśród j.s.t. województwa opolskiego niższe 

dochody własne od średniej krajowej uzyskało jedynie województwo samorządowe,  

a w pozostałych typach j.s.t. wyniki te były wyższe. 

Ogólna kwota dotacji i subwencji per capita dla j.s.t. naszego województwa była o 9,2% 

niższa od wskaźnika dla kraju. 

Na wykresie poniżej zilustrowano wielkości dochodów własnych oraz subwencji i dotacji 

per capita uzyskane przez poszczególne grupy j.s.t. w ostatnich dwóch latach.  
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4.2. Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

Wydatki ogółem na jednego mieszkańca, we wszystkich typach jednostek samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego, z wyjątkiem miasta na prawach powiatu, 

ukształtowały się na poziomie niższym niż średni dla kraju. Wydatki per capita dla 

województwa opolskiego wyniosły 4 476 zł, przy średnich dla kraju – 5 108 zł.  

W poszczególnych typach jednostek samorządu terytorialnego ukształtowały się  

na poziomie: gminy – 3 046 zł, miasto na prawach powiatu – 5 359 zł, powiaty – 864 zł  

i województwo – 391 zł. Największe zróżnicowanie wydatków per capita wystąpiło  

w gminach od 2 466 zł w Komprachcicach do 4 938 zł w Dobrzeniu Wielkim. W powiatach 

dysproporcje były mniejsze, bowiem najniższa wartość wskaźnika wyniosła 591 zł  

w powiecie opolskim, a najwyższa 1 218 zł w głubczyckim.  

Kwoty średnich wydatków per capita w kraju i województwie opolskim przedstawiono  

w tabeli poniżej. 

Wyszczególnienie 

2014 r. 2015 r. 

j.s.t.  
kraj* 

j.s.t. 
kraj* 

woj. opolskiego  woj. opolskiego  

(zł) (zł) (zł) (zł) 
1 2 3 4 5 

Wydatki ogółem na jednego mieszkańca 

Gminy 3 034 3 292 3 046 3 329 

Miasto na prawach powiatu 5 250 5 150 5 359 5 224 

Powiaty 882 920 864 908 

Województwo samorządowe 471 474 391 447 

Razem j.s.t.  4 547 5 113 4 476 5 108 

Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca 

Gminy 454 598 396 561 

Miasto na prawach powiatu 715 1 116 594 1 060 

Powiaty 116 135 98 133 

Województwo samorządowe 162 204 105 202 

Razem j.s.t.  749 1 074 611 1 003 

* nie ujęto danych z m.st. Warszawy. 

Wielkość wydatków majątkowych przypadających na jednego mieszkańca jest najbardziej 

obiektywnym wskaźnikiem w zakresie prowadzenia przez jednostkę polityki prorozwojowej. 

Porównując wskaźniki, które osiągnęły jednostki naszego województwa do odpowiednich 

wielkości krajowych w poszczególnych typach j.s.t., zauważyć można, że we wszystkich 

typach jednostek samorządu terytorialnego wykonano wydatki majątkowe na jednego 

mieszkańca poniżej krajowych wskaźników. Wydatki majątkowe per capita wszystkich j.s.t. 

województwa opolskiego stanowiły 60,9% wielkości wskaźnika krajowego.  
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W gminach wystąpiły największe dysproporcje w tej grupie wydatków per capita,  

gdyż wahały się od 43 zł w Polskiej Cerekwi do 1 447 zł w Skarbimierzu. W powiatach 

wskaźnik ten ukształtował się w granicach od 23 zł w brzeskim do 157 zł w kluczborskim.  

Wykres poniżej ilustruje wielkość wydatków per capita w latach 2014-2015  

w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. 

 

4.3. Zobowiązania w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

Do zobowiązań wliczanych do państwowego długu publicznego wlicza się kwoty 

zobowiązań z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek oraz niewykupionych papierów 

wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. Uwzględnia się również zobowiązania 

publicznoprawne i cywilnoprawne, których termin płatności minął, co przesądza o ich 

wymagalnym charakterze.  

Średni wskaźnik zobowiązań na jednego mieszkańca wszystkich j.s.t. województwa 

opolskiego był o 604 zł niższy od wskaźnika krajowego i wyniósł 1 259 zł. We wszystkich 

typach j.s.t. województwa opolskiego wskaźniki te były niższe niż w kraju.  

Największe zróżnicowanie zobowiązań per capita wystąpiło w gminach: od 0,33 zł  

w Zdzieszowicach do 3 331 zł w Skarbimierzu. W powiatach dysproporcje te były znacznie 

mniejsze, bowiem najniższa wartość wskaźnika wyniosła 31 zł w powiecie opolskim, 

a najwyższa 625 zł w kluczborskim. Warto zaznaczyć, że w porównaniu do roku 

poprzedniego, wszystkie typy j.s.t. odnotowały spadek zobowiązań w kwotach zbiorczych. 

Kwoty średnich zobowiązań per capita w kraju i województwie opolskim przedstawiono  

w tabeli poniżej. 
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Wyszczególnienie 

2014 r. 2015 r. 

j.s.t.  
kraj*  

j.s.t. 
kraj* 

woj. opolskiego  woj. opolskiego  

(zł) (zł) (zł) (zł) 

1 2 3 4 5 

Zobowiązania na jednego mieszkańca 

Gminy 837 1 023 816 985 

Miasto na prawach powiatu 1 866 2 418 1 865 2 510 

Powiaty 159 230 156 226 

Województwo samorządowe 212 189 183 186 

Razem j.s.t.  1 312 1 874 1 259 1 863 

* nie ujęto danych z m.st. Warszawy. 

Wykres poniżej ilustruje wielkość zobowiązań per capita w latach 2014-2015 

w podziale na poszczególne szczeble jednostek samorządu terytorialnego. 
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5. WYNIK FINANSOWY BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH 

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową lub deficyt 

budżetowy. Jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego ogółem zamknęły 

rok 2015 nadwyżką w wysokości 93 498 tys. zł, która stanowiła 2,0% sumy ich dochodów.  

Na kwotę ogólnej nadwyżki złożył się deficyt w kwocie 50 477 tys. zł, uzyskany przez 19 j.s.t, 

oraz nadwyżka w kwocie 143 975 tys. zł, osiągnięta przez 64 j.s.t.. 

W tabeli przedstawiono wyniki wykonania budżetów przez j.s.t. poszczególnych szczebli, 

ilość jednostek, które wypracowały nadwyżkę lub deficyt budżetowy oraz relacje osiągniętych 

wyników do dochodów.  

Wyszczególnienie 

Nadwyżka Deficyt 
Różnica między 

budżetami 
nadwyżkowymi 
a deficytowymi 

Stosunek 
nadwyżki do 

dochodów j.s.t. 
nadwyżkowych 

Stosunek 
deficytu do 

dochodów j.s.t. 
deficytowych kwota  liczba kwota  liczba 

(tys. zł) j.s.t. (tys. zł) j.s.t. (2-4) (%) (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ogółem j.s.t., w tym: 143 975 64 50 477 19 93 498 4,0 4,5 

Gminy, w tym: 90 454 54 43 098 16 47 356 4,9 4,9 

   - miejskie 6 097 1 839 1 5 258 5,5 0,4 

   - miejsko - wiejskie 48 618 25 37 001 7 11 617 4,4 7,5 

   - wiejskie 35 739 28 5 258 8 30 481 5,7 3,3 

Miasto na prawach 
powiatu 

7 622 1 -  -  7 622 1,0 0,0 

Powiaty 12 373 8 7 379 3 4 994 2,4 3,0 

Województwo 
samorządowe 

33 525 1 -  -  33 525 7,9 0,0 

„ – ” nie dotyczy 

Znaczne zróżnicowanie wielkości osiągniętej nadwyżki budżetowej wystąpiło w gminach  

– od 2 tys. zł w Wołczynie do 6 097 tys. zł w Brzegu. Z kolei w powiatach różnica wyniosła  

od 58 tys. zł w powiecie brzeskim do 4 678 tys. zł w prudnickim. 

W porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się o 22 ilość j.s.t., które zakończyły rok 

budżetowy deficytem. W gminach ubyło 19 jednostek z budżetami deficytowymi, 

w powiatach 2, a miasto na prawach powiatu, w przeciwieństwie do roku poprzedniego, 

zamknęło rok budżetowy nadwyżką. Spośród gmin największy deficyt osiągnęła gmina Nysa 

(23 693 tys. zł), a wśród powiatów – powiat kluczborski (5 036 tys. zł). 

Uzyskany na koniec 2015 r. wynik finansowy j.s.t. województwa opolskiego był 

korzystniejszy niż w ostatnich latach, gdyż zwiększyła się liczba j.s.t. z nadwyżką budżetową. 

W 2015 r. nadwyżkę budżetową osiągnęło 77,2% wszystkich j.s.t. województwa opolskiego 

(w 2014 roku blisko połowa wszystkich j.s.t. województwa opolskiego osiągnęła deficyt 

budżetowy).   
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6. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI 

Pojęcie zobowiązań zostało zdefiniowane w ustawie o rachunkowości50. Zgodnie  

z art. 3 pkt 20 uor przez zobowiązanie rozumieć należy wynikający z przeszłych zdarzeń 

obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują 

wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. W art. 72 ufp określono 

rodzaje zobowiązań sektora finansów publicznych wchodzące do państwowego długu 

publicznego i są to: zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych 

opiewających na wierzytelności pieniężne, zaciągnięte kredyty i pożyczki, przyjęte depozyty 

oraz zobowiązania wymagalne wynikające z odrębnych ustaw, prawomocnych orzeczeń 

sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, a także zobowiązania wymagalne uznane 

za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem. 

Szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu 

publicznego określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu 

klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego51.  

W rozporządzeniu do kategorii kredytów i pożyczek zaliczono również umowy  

o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, 

papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży,  

w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem  

lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione  

na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, 

związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki 

ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. 

Dynamikę i strukturę łącznych zobowiązań j.s.t. województwa opolskiego oraz dane 

krajowe w 2015 r. przedstawia tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50

 Patrz przypis nr 29. 
51

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji 
tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011 r. nr 298, poz. 1767). 
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Wyszczególnienie 

Województwo opolskie Kraj 

Zobowiązania 
2014 r. 
(tys. zł) 

Zobowiązania 
2015 r. 
(tys. zł) 

Dynamika 
3/2 
(%) 

Struktura 
2015 r. 

(%) 

Dynamika 
(%) 

Struktura* 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem j.s.t., w tym: 1 315 389 1 259 988 95,8 100,0 99,3 100,0 

Gminy, w tym: 738 655 717 832 97,2 57,0 96,2 35,5 

   - miejskie 103 395 108 435 104,9 8,6 95,4 8,2 

   - miejsko-wiejskie 423 002 423 284 100,1 33,6 97,6 13,3 

   - wiejskie 212 258 186 113 87,7 14,8 95,3 14,0 

Miasto na prawach powiatu 223 999 222 785 99,5 17,7 103,6 38,2 

Powiaty 140 357 136 821 97,5 10,9 98,3 8,2 

Województwo samorządowe 212 378 182 550 86,0 14,5 98,2 10,0 

* Dane krajowe obejmują również zobowiązania m. st. Warszawy, których nie ujęto w tabeli (8,2% w strukturze 
zobowiązań). 

Jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego zamknęły rok 2015 

zadłużeniem w wysokości 1 259 988 tys. zł, które było niższe o 4,2% od ubiegłorocznego. 

Zmniejszenie zadłużenia nastąpiło we wszystkich typach j.s.t. z wyjątkiem gmin miejskich  

i miejsko-wiejskich, gdzie odnotowano wzrost odpowiednio o 4,9% i 0,1%. W analizowanym 

okresie zadłużenie samorządowego województwa opolskiego obniżyło się o 14,0%,  

gmin o 2,8%, powiatów o 2,5%, miasta na prawach powiatu o 0,5%.  

Zadłużenie wszystkich j.s.t. w kraju, w stosunku do roku ubiegłego, zmniejszyło się  

o 0,7%. Zmniejszenie zadłużenia wystąpiło we wszystkich typach jednostek z wyjątkiem 

miast na prawach powiatu, gdzie odnotowano wzrost o 3,6%. 

Ponad połowa zadłużenia wszystkich j.s.t. województwa opolskiego przypadała na gminy. 

Zadłużenie miasta na prawach powiatu oraz województwa samorządowego w strukturze 

stanowiło odpowiednio 17,7% i 14,5%, zaś powiatów 10,9%. 

Wielkości zobowiązań j.s.t. poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego  

z uwzględnieniem tytułów dłużnych przedstawia tabela poniżej. 

Wyszczególnienie 
Zadłużenie 

ogółem 
(tys. zł) 

z tego wobec: 

sektora finansów 
publicznych 

(tys. zł) 

banków 
komercyjnych 

(tys. zł) 

innych 
podmiotów 

(tys. zł) 

1 2 3 4 5 

Gminy 

Zobowiązania, z tego:  717 831 93 657 619 538 4 636 

- kredyty, pożyczki, papiery 
wartościowe 

717 127 93 656 619 538 3 932 

- wymagalne zobowiązania 705 1 - 704 

Miasto na prawach powiatu 

Zobowiązania, z tego:  222 785 809 124 573 97 403 

- kredyty, pożyczki, papiery 
wartościowe 

222 785 809 124 573 97 403 

- wymagalne zobowiązania - - - - 
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1 2 3 4 5 

Powiaty 

Zobowiązania, z tego:  136 821 7 600 124 769 4 452 

- kredyty, pożyczki, papiery 
wartościowe 

136 192 6 971 124 769 4 452 

- wymagalne zobowiązania 630 630 - - 

Województwo samorządowe 

Zobowiązania, z tego:  182 550 - 182 550 - 

- kredyty, pożyczki, papiery 
wartościowe 

182 550 - 182 550 - 

- wymagalne zobowiązania - - - - 

Ogółem j.s.t. 

Zobowiązania, z tego:  1 259 988 102 066 1 051 430 106 492 

- kredyty, pożyczki, papiery 
wartościowe 

1 258 654 101 436 1 051 430 105 788 

- wymagalne zobowiązania 1 335 630 - 704 

„-” występuje w tych pozycjach, gdzie nie było zobowiązań 

W jednostkach samorządu terytorialnego województwa opolskiego zadłużenie z tytułu 

zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych stanowiło 

kwotę 1 258 654 tys. zł, w tym w bankach 1 051 430 tys. zł, w Wojewódzkim i Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 101 436 tys. zł. Zadłużenie  

w innych podmiotach, w tym w krajowych instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach 

niefinansowych oraz instytucjach niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw 

domowych wyniosło łącznie 8 385 tys. zł. Miasto na prawach powiatu posiadało 

zobowiązania w wysokości 97 403 tys. zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym. 

Zobowiązania wymagalne wyniosły 1 335 tys. zł i powstały wobec sektora finansów 

publicznych (w powiatach) oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych  

(w odniesieniu do gmin). 

6.1. Poziom zadłużenia 

Mierzenie poziomu zadłużenia j.s.t. do jej wykonanych dochodów należy  

do podstawowych wskaźników wykorzystywanych w analizie kondycji finansowej.  

Jak wynika z literatury przedmiotu, ważna jest nie tyle sama wielkość zadłużenia,  

co zdolność do jego spłaty. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego oznacza  

to wynikającą z dobrej kondycji finansowej możliwość terminowego wywiązywania się  

ze wszystkich zobowiązań pieniężnych, w szczególności wynikających z zaciągniętych 

kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, przy jednoczesnym 

zaspokojeniu bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej i realizowaniu planowanych 

wydatków inwestycyjnych oraz przy zachowaniu norm ostrożnościowych wynikających  

z przepisów prawa. 
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Poziom zadłużenia j.s.t. województwa opolskiego w stosunku do dochodów ogółem w 2015 r. 

oraz ilość jednostek w poszczególnych przedziałach zadłużenia prezentuje poniższa tabela.  

Wyszczególnienie 

Ilość jednostek 

ogółem 
poniżej 

10% 
10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% 

powyżej 
60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem j.s.t. województwa 
opolskiego, w tym: 

83 15 26 18 16 3 2 3 

Gminy 70 12 21 17 14 2 2 2 

Miasto na prawach powiatu 1  - - - 1 - - - 

Powiaty 11 3 5 1 1 - - 1 

Województwo samorządowe 1 - - - - 1 - - 

udział % ilości jednostek w poszczególnych przedziałach 

j.s.t. województwa 
opolskiego 

100,0 18,1 31,3 21,7 19,3 3,6 2,4 3,6 

„ – ” nie dotyczy 

W 2015 r. najniższy poziom zadłużenia w relacji do dochodów (tj. poniżej 10%) osiągnęło 

15 jednostek, w tym 12 gmin i 3 powiaty. Niski poziom zadłużenia nieprzekraczający 20% 

dochodów miało 26 j.s.t. Poziom wskaźnika zadłużenia w przedziale od 20% do 40% 

wystąpił w 34 jednostkach, natomiast w pozostałych j.s.t. był podwyższony przy czym  

w 2 gminach i 1 powiecie przekroczył 60%.  

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpiły korzystne zmiany w zakresie zadłużenia. 

Zwiększyła się o 2 łączna liczba jednostek, których zadłużenie w relacji do dochodów 

ukształtowało się na najniższym poziomie i podwoiła się liczba jednostek o wskaźniku 

zadłużenia w przedziale od 10% do 20%. Spadła o 12 liczba jednostek, których zadłużenie  

w stosunku do dochodów ukształtowało się na poziomie od 20% do 40%. Odnotowano 

również spadek liczby jednostek z wysokim zadłużeniem w relacji do dochodów (o 3).  

W porównaniu do roku ubiegłego, w analizowanym okresie nie zmieniła się liczba jednostek 

o zadłużeniu przekraczającym 60% dochodów. 

Zadłużenie poszczególnych typów jednostek województwa opolskiego w relacji do ich 

osiągniętych dochodów w województwie opolskim i kraju przedstawiono na poniższym 

wykresie.  
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Średnie zadłużenie j.s.t. województwa opolskiego w odniesieniu do zrealizowanych 

dochodów ukształtowało się korzystniej niż w kraju i wyniosło 27,6%, podczas gdy w kraju 

36,0%. Podobnie ukształtowała się ta relacja w gminach, mieście na prawach powiatu  

i powiatach. Jedynie w samorządowym województwie opolskim relacja zobowiązań  

do dochodów przewyższała o 1,1 punktu procentowego średnią relację w kraju. 

Analizując zagadnienie zadłużenia j.s.t., należy uwzględnić zadłużenie pozostałych 

jednostek sektora finansów publicznych, takich jak samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej i instytucje kultury, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są j.s.t. 

Wskaźnik skumulowanego zadłużenia, to jest relacja zobowiązań j.s.t. i zobowiązań 

pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, do dochodów jednostki daje pełniejszy 

obraz jej sytuacji finansowej. 

Dług pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wystąpił w analizowanym 

okresie głównie w powiatach i województwie. Dług generowany przez SPZOZ odnotowano  

w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, oleskim, brzeskim, nyskim  

i strzeleckim. W jednostkach tych wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu długów  

SPZOZ powiększył się w przedziale od 1,5% w powiecie strzeleckim do 10,2% w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim.  

W województwie samorządowym zadłużenie SPZOZ-ów i instytucji kultury stanowiło 

2,3% jego dochodów. 

Zadłużenie instytucji kultury miało niewielki wpływ na zadłużenie gmin, zwiększając je 

maksymalnie o 0,6% w gminie Pokój. 
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6.2. Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe  

Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 89 ufp, mogą zaciągać kredyty  

i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu j.s.t., finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t., 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych  

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także na wyprzedzające finansowanie działań 

realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu podlegają spłacie lub wykupowi  

w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane. 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w j.s.t. 

województwa opolskiego stanowiły 1,8% zobowiązań wszystkich j.s.t. w kraju. 

W poniższej tabeli oraz na wykresie zaprezentowano zobowiązania j.s.t. województwa 

opolskiego z tytułu kredytów i pożyczek wraz z wyemitowanymi obligacjami.  

Wyszczególnienie 

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, 
pożyczek, wyemitowanych papierów 

wartościowych  
Dynamika  

(%) 

(tys. zł) 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 
2013/2012 2014/2013 2015/2014 

(3:2) (4:3) (5:4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ogółem, w tym: 1 332 505 1 294 424 1 314 156 1 258 654 97,1 101,5 95,8 

Gminy 733 960 712 344 738 069 717 127 97,1 103,6 97,2 

Miasto na prawach powiatu 196 248 215 381 223 999 222 785 109,7 104,0 99,5 

Powiaty 148 155 134 139 139 710 136 192 90,5 104,2 97,5 

Województwo samorządowe 254 142 232 560 212 378 182 550 91,5 91,3 86,0 
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Łączne zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów  

i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w roku 2015 r. były najniższe spośród ostatnich  

4 lat. W stosunku do roku 2014 odnotowano spadek tych zobowiązań we wszystkich typach 

j.s.t., w tym największy w województwie samorządowym (o 14,0%).  

6.3. Zobowiązania wymagalne 

Przez zobowiązania wymagalne należy rozumieć wszystkie bezsporne zobowiązania, 

których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone52. 

Są to głównie zobowiązania wynikające z dostaw towarów i usług. Zgodnie z art. 72 ust. 1 

pkt 4 ufp do zobowiązań wymagalnych, zalicza się zobowiązania: wynikające z odrębnych 

ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych  

i zobowiązania uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów 

publicznych, będącą dłużnikiem. 

Zobowiązania wymagalne j.s.t. województwa opolskiego w 2015 r. stanowiły 0,1% kwoty 

zobowiązań ogółem (analogicznie jak w roku poprzednim), podczas gdy w kraju było  

to 0,2%. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań wymagalnych 

wzrosło nieznacznie - z 1 233 tys. zł w 2014 r. do 1 335 tys. zł w analizowanym okresie. 

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w 7 gminach i 1 powiecie. W powiecie Kędzierzyńsko-

Kozielskim zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 630 tys. zł. i dotyczyły podatku  

od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 

6.4. Wyniki kontroli w zakresie zaciągania zobowiązań 

W 2015 r. w zakresie zaciągania zobowiązań kontrole wykazały nieprawidłowości,  

które polegały na: 

 zaciągnięciu zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego 

planem finansowym jednostki, co stanowi naruszenie przepisów art. 46 ust. 1 oraz  

art. 261 ufp, 

 nienależytym dokonaniu wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub 

finansowej z planem finansowym, skutkującym zaciągnięciem zobowiązania 

niemieszczącego się w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych,  

co stanowi naruszenie przepisów art. 54 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 ufp. 

Nieprawidłowość polegającą na zaciągnięciu zobowiązania z przekroczeniem zakresu 

upoważnienia określonego planem finansowym jednostki stwierdzono w trakcie 7 kontroli 

                                                
52

 Załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1773). 
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kompleksowych na 21 przeprowadzonych, przy czym w niektórych jednostkach miało to 

miejsce wielokrotnie.   

W Gminie Skarbimierz stwierdzono 4 przypadki zaciągnięcia zobowiązań 

przekraczających plan finansowy o łączną kwotę 273 723,89 zł, Dotyczyły one 

przystosowania części budynku gimnazjum w Skarbimierzu na potrzeby niepublicznego 

przedszkola wraz z zakupem wyposażenia, wykonania oznakowania poziomego dróg oraz 

montażu ścianek działowych w budynku socjalnym przy boisku sportowym w Pawłowie. We 

wszystkich przypadkach osoba odpowiedzialna za przekroczenia planu jako przyczynę ich 

powstania wskazała fakt, iż pracownicy merytoryczni realizujący poszczególne zadania 

uznali, że powinny być one realizowane ze środków zaplanowanych w ramach innej 

klasyfikacji budżetowej niż klasyfikacja ustalona w wyniku kwalifikowania wydatków  

w referacie finansowym. 

W Gminie Murów stwierdzono 9 przypadków zaciągnięcia zobowiązań przekraczających 

plan finansowy o łączną kwotę 181 255,14 zł. Dotyczyły one nabycia nieruchomości wraz  

z usługą notarialną, zwrotu kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci 

zamieszkałych na terenie Gminy Murów, wykonania remontów cząstkowych dróg gminnych, 

wykonania wyrównania i utwardzenia tłuczniem drogi wewnętrznej w miejscowości 

Zagwiździe, wykonania wyrównania drogi gminnej w Starych Budkowicach oraz usług 

wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów. Osoby 

odpowiedzialne za przekroczenia planu jako przyczyny ich powstania wskazały stosowanie 

błędnej klasyfikacji budżetowej przez pracownika referatu finansowego, który kwalifikował  

i księgował dowody księgowe oraz składanie na umowach kontrasygnaty przez Skarbnika 

Gminy wyłącznie w oparciu o oświadczenie pracownika merytorycznego o zabezpieczeniu 

planu.  

W Gminie Dobrzeń Wielki stwierdzono 2 przypadki zaciągnięcia zobowiązań 

przekraczających plan finansowy o łączną kwotę 226 918,85 zł, które dotyczyły rozbudowy 

pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróścicach oraz przebudowy budynku szkoły  

na budynek przedszkola w Chróścicach. Osoby odpowiedzialne za przekroczenia planu jako 

przyczyny ich powstania wskazały zwiększenie wartości pierwotnie ustalonego 

wynagrodzenia za realizację rozbudowy pawilonu szatniowego wraz z zapleczem  

w Chróścicach, co spowodowało konieczność zaangażowania wcześniej nieplanowanych 

środków na realizację przedmiotowego zadania oraz mylne ujęcie, tj. w ramach niewłaściwej 

klasyfikacji budżetowej w uchwale w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy kwoty 

przeznaczonej na realizację przebudowy budynku szkoły na budynek przedszkola  

w Chróścicach. 
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W 2015 r. w 7 jednostkach stwierdzono 28 przypadków zaciągnięcia zobowiązań 

przekraczających plan finansowy, podczas gdy w roku poprzednim w trakcie kontroli  

w 6 jednostkach stwierdzono 18 takich przypadków. 

Ponadto w 3 jednostkach stwierdzono w sumie 21 przypadków nienależytego dokonania 

wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym,  

co skutkowało zaciągnięciem zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym 

jednostki. 

Okoliczności, w jakich doszło do zaciągnięcia zobowiązań z przekroczeniem zakresu 

upoważnienia określonego planem finansowym wskazują, na niedostateczną kontrolę  

nad realizacją planów finansowych jednostek oraz na brak znajomości przepisów prawa  

w tym zakresie. 

Zaciągnięcie zobowiązań z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego planem 

finansowym jednostki oraz nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji 

gospodarczych lub finansowych z planem finansowym, skutkowało skierowaniem  

3 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do rzecznika dyscypliny 

finansów publicznych. 

Przeprowadzone w 2015 r. kontrole wykazały również przypadki nieterminowego 

regulowania zobowiązań, co stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ufp.  

W Gminie Dobrzeń Wielki stwierdzono 2 przypadki nieterminowego uregulowania 

zobowiązań wobec kontrahentów na łączną kwotę 31 945,72 zł. W jednym przypadku 

zapłata po terminie płatności nastąpiła przez przeoczenie w związku ze zwiększonym 

natężeniem pracy na przełomie roku wynikającym m.in. z wpływem dużej ilości faktur  

i rachunków należnych do zapłaty, natomiast w drugim przypadku w związku z brakiem 

kompletu dokumentów na podstawie, których możliwa była realizacja umowy cesji zawartej  

z podwykonawcami robót realizowanego zadania. 

W Gminie Głuchołazy stwierdzono 15 przypadków nieterminowego regulowania 

zobowiązań na łączną kwotę 105 932,30 zł. Dotyczyły one m.in. podmiotu spoza sektora 

finansów publicznych dotowanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie53. Jako przyczynę opóźnień wskazano nieuzasadnioną zwłokę  

w przekazaniu do Wydziału Finansowo-Budżetowego dokumentacji będącej podstawą  

do przekazania dotowanemu podmiotowi kolejnej transzy dotacji. Nieterminowo regulowano 

również zobowiązania wobec kontrahentów realizujących zamówienia publiczne.  

Jako przyczynę opóźnień w płatności faktur wystawionych przez kontrahentów wskazano 

natłok prac w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury związany  

                                                
53

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 
239 ze zm.). 
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z prowadzeniem kilku dużych inwestycji i koniecznością dokonania w związku z tym oceny 

dużej ilości złożonych dokumentacji projektowych oraz prac odbiorowych wielu inwestycji. 

W sumie w 2015 r. stwierdzono 17 przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań 

w 2 jednostkach, co wskazuje na utrzymanie tendencji malejącej w zakresie występowania 

takich nieprawidłowości, gdyż w roku poprzednim stwierdzono 53 przypadki w 5 jednostkach. 

6.5. Wyniki działalności nadzorczej i opiniodawczej w zakresie zaciągania zobowiązań 

Regionalne izby obrachunkowe, w ramach sprawowanego nadzoru, badają uchwały  

i zarządzenia podejmowane przez organy j.s.t. w sprawach zaciągania zobowiązań 

wpływających na wysokość długu publicznego. W 2015 r. Kolegium Izby zbadało 149 takich 

uchwał, tj. o 79 mniej niż w roku ubiegłym. W 1 przypadku stwierdziło nieważność w całości 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W porównaniu do 2014 r.,  

w którym wszystkie uchwały w zakresie zaciągania zobowiązań były zgodne z prawem,  

w 2015 r. odsetek uchwał zgodnych z prawem spadł do 99,3%.  

Wyniki badania nadzorczego przedmiotowych uchwał przedstawia poniższa tabela. 

Rodzaj uchwały Ogółem 

Nie  
stwierdzono 
naruszenia 

prawa 

Nieważność  
w całości 

1 2 3 4 

Emitowanie obligacji 15 15 - 

Udzielanie poręczeń majątkowych oraz spłaty kredytu 5 5 - 

Zaciąganie zobowiązań długoterminowych 115 114 1 

Zaciąganie zobowiązań krótkoterminowych 12 12 - 

Upoważnienie kierownika do dokonywania zmian w budżecie 2 2 - 

Razem 149 148 1 

 

Przyczyną unieważnienia przez Kolegium Izby w całości uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego było naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 ufp oraz art. 12 

pkt 8 lit. c usp w związku z art. 243 ufp. Rada Powiatu, na tej samej sesji, podjęła uchwałę  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz uchwałę w sprawie zmiany budżetu 

na 2015 r., w której wielkości poszczególnych kategorii finansowych powodują niespełnienie 

wskaźnika limitu spłaty zobowiązań w 2015 r. Skoro organ stanowiący zaplanował zmiany  

w uchwale budżetowej na 2015 r., które powodują, że jednostka nie spełnia w 2015 r. relacji 

określonej art. 243 ufp, to brak jest prawnych możliwości zaciągnięcia zobowiązań. 

Działalność opiniodawcza w zakresie zaciągania zobowiązań przez j.s.t. jest realizowana 

przez składy orzekające Izby. Na wniosek organu wykonawczego j.s.t., składy orzekające 

wydają opinie o możliwości spłaty pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych. 
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W 2015 r. wydano 68 opinii w tym zakresie, tj. o 21 mniej niż w roku poprzednim. 

Szczegółowe zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli. 

Rodzaj opinii Pożyczka Kredyt Obligacje Razem 

pozytywna 24 36 7 67 

z uwagami - - ־ - 

z zastrzeżeniami - 1 1 ־ 

negatywna - - ־ - 

Razem 24 37 7 68 

Jak wynika z danych zestawionych w tabeli, w efekcie przeprowadzonych czynności 

sprawdzających, tylko w 1 przypadku stwierdzono przesłanki do wydania opinii  

z zastrzeżeniami. Opinii z uwagami oraz negatywnych nie wydano.  

Jednostki samorządu terytorialnego zaciągały w większości kredyty długoterminowe, 

przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, bądź sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pożyczki zaciągane  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczano  

m.in. na termomodernizację budynków, budowę kanalizacji sanitarnej, zakup samochodu  

– śmieciarki do zbiórki i wywozu nieczystości stałych, rekultywację dzikiego wysypiska 

śmieci, opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych, sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu. Pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

zaciągano z przeznaczeniem na remonty dróg. 

Skład orzekający wydał jedną opinię z zastrzeżeniami o możliwości spłaty kredytu 

długoterminowego. W opinii tej skład wskazał, iż mając na uwadze stosunkowo niskie 

zrealizowanie dochodów ze sprzedaży majątku na III kwartał 2015 r., niewykonanie 

zaplanowanych wartości może mieć wpływ na realizację wskaźników z art. 243 ufp  

i możliwość uchwalenia zgodnego z prawem budżetu na rok 2016. Z danych zawartych  

w WPF wynika, że w latach 2015-2016 różnica między dopuszczalnym a planowanym 

wskaźnikiem spłaty zobowiązań wyniosła 0,09 punktu procentowego. Ponadto planowane 

dochody z podatku od nieruchomości, od osób prawnych i od osób fizycznych były wyższe  

w stosunku do przypisu na III kwartał 2015 r. Również dane ujęte w sprawozdaniach 

budżetowych według stanu na III kwartał 2015 r. w zakresie planowanych i zrealizowanych 

dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wskazywały, że plan w tym zakresie  

był przeszacowany. Powyższe, w ocenie składu, uzasadniało poważne zastrzeżenia,  

co do możliwości realizacji zaplanowanych w WPF wielkości. 

Wnioski o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji, które złożyło 7 jednostek 

samorządu terytorialnego zostały zaopiniowane pozytywnie. Środki planowano pozyskać  

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych 



92 

zobowiązań oraz na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami 

produkcyjnymi, magazynowymi, biurowo-administracyjnymi i pomocniczymi wraz  

z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, stanowiącą byłą fabrykę samochodów osobowych. 

W 2015 r. nie wniesiono żadnych odwołań do Kolegium Izby w powyższym zakresie. 

6.6. Należności 

Należności wymagalne, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych54, 

wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął,  

a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone. Pozostałe należności to, według 

cytowanego rozporządzenia, bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów  

i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z wszelkich innych tytułów 

(wyłączając należności z tytułu papierów wartościowych, udzielonych pożyczek, gotówkę, 

depozyty oraz odsetki i inne należności uboczne). Pożyczki, w rozumieniu rozporządzenia, to 

należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek oraz należności z tytułu umów leasingu 

finansowego i sprzedaży na raty. 

Stan należności j.s.t. województwa opolskiego w latach 2014 i 2015 oraz ich dynamikę  

i strukturę zaprezentowano w tabeli. 

Wyszczególnienie 

Należności Należności 
Dynamika 

Struktura Struktura 

2014 r. 2015 r. 2014 r. 2015 r. 

(tys. zł) (tys. zł) (%) (%) (%) 

1 2 3 4 5 6 

Ogółem j.s.t., w tym: 516 647 543 223 105,1 100,0 100,0 

Gminy, w tym: 335 966 360 569 107,3 65,0 66,4 

   - miejskie 96 213 102 670 106,7 18,6 18,9 

   - miejsko- wiejskie 188 208 201 289 107,0 36,4 37,1 

   - wiejskie 51 545 56 610 109,8 10,0 10,4 

Miasto na prawach 
powiatu 

92 807 97 858 105,4 18,0 18,0 

Powiaty 21 096 24 402 115,7 4,1 4,5 

Województwo 
samorządowe 

66 778 60 394 90,4 12,9 11,1 

W 2015 r. kwota należności wyniosła 543 223 tys. zł i była wyższa od ubiegłorocznej  

o 5,1%. W analizowanym okresie zwiększyły się należności wszystkich typów j.s.t.  

z wyjątkiem województwa samorządowego. W największym stopniu wzrosły należności 

powiatów – o 15,7%, następnie gmin – o 7,3% i miasta na prawach powiatu – o 5,4%.  

Struktura należności j.s.t. województwa opolskiego na przestrzeni dwóch lat nie zmieniła 

się. Dominowały w niej należności gminne stanowiące 66,4%. 

                                                
54 Patrz przypis 52. 
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W 2015 r. w ogólnej kwocie należności j.s.t., największą pozycję stanowiły należności 

wymagalne – 443 014 tys. zł. Należności niewymagalne wyniosły 53 677 tys. zł, a należności 

z tytułu z tytułu udzielonych pożyczek 46 531 tys. zł. Należności wymagalne gmin pochodziły 

przede wszystkim z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, opłat 

za wywóz odpadów komunalnych oraz najmu i dzierżawy mienia komunalnego. W powiatach 

kwoty należności wymagalnych dotyczyły m.in. płatności za użytkowanie wieczyste gruntów 

stanowiących własność Skarbu Państwa, w których powiaty posiadają 25% udział, 

nieopłaconych czynszów, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny 

zastępcze, kar umownych od kontrahentów. 

Należności jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych stopni przedstawia 

tabela. 

Wyszczególnienie 
Należności 

ogółem 
(tys. zł) 

w tym od: 

sektora 
finansów 

publicznych 

banków 
komercyjnych 

innych 
podmiotów 

(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 
1 2 3 4 5 

Gminy 

Należności, w tym: 360 569 13 100 3 347 466 

- pożyczki 11 505 35 - 11 470 

- należności wymagalne 317 451 5 393 1 312 057 

- pozostałe należności 31 612 7 672 1 23 939 

Miasto na prawach powiatu 

Należności, w tym: 97 858 5 956 8 91 895 

- pożyczki 8 353 27 - 8 326 

- należności wymagalne 74 954 730 1 74 224 

- pozostałe należności 14 552 5 199 7 9 346 

Powiaty 

Należności, w tym: 24 402 5 555 0 18 846 

- pożyczki 3 105 2 013 - 1 092 

- należności wymagalne 15 996 1 010 - 14 986 

- pozostałe należności 5 300 2 532 0 2 768 

Województwo samorządowe 

Należności, w tym: 60 394 1 909 - 58 484 

- pożyczki 23 568 1 395 - 22 173 

- należności wymagalne 34 613 402 - 34 211 

- pozostałe należności 2 213 113 - 2 100 

Ogółem j.s.t. 

Należności, w tym: 543 223 26 520 10 516 692 

- pożyczki 46 531 3 470 - 43 062 

- należności wymagalne 443 014 7 535 2 435 477 

- pozostałe należności 53 677 15 516 8 38 153 

„-” występuje w tych pozycjach, gdzie nie było należności 



94 

Należności j.s.t. województwa opolskiego w ponad 95% pochodzą od podmiotów spoza 

sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. przedsiębiorstwa niefinansowe, 

gospodarstwa domowe.  

 

7. ZWIĄZKI KOMUNALNE 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć związki komunalne55 w celu wspólnego 

wykonywania zadań publicznych. 

Podstawą gospodarki finansowej związku jest plan finansowy uchwalony przez 

zgromadzenie związku. Związki są zobowiązane do opracowywania projektu budżetu, 

uchwalania budżetu oraz sporządzania sprawozdań ze swojej działalności. 

W rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej  

na dzień 31 grudnia 2015 r. w województwie opolskim figurowało 12 związków 

międzygminnych. Tylko 5 z nich uchwaliło budżety na 2015 r. i sporządzało sprawozdania  

za ten okres. W kraju natomiast zarejestrowanych było 215 związków międzygminnych,  

z czego 160 (74,4%) złożyło sprawozdania. 

Do funkcjonujących związków należały: Związek Gmin Prokado, Związek Gmin Śląska 

Opolskiego, Związek Gmin Aqua Silesia, Związek Gmin Czysty Region oraz Związek Gmin 

Dolna Mała Panew. Zadania statutowe działających związków obejmowały głównie 

przedsięwzięcia związane z zaopatrzeniem w wodę i usuwaniem ścieków oraz odpadów 

komunalnych. 

Wykonanie budżetów przez związki obrazuje poniższa tabela. 

Lp. Wyszczególnienie 

Dochody Wydatki Wynik finansowy Przychody 

(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) 

plan 
wyko- 

plan 
wyko- 

plan 
wyko- 

plan 
wyko- 

nanie nanie nanie nanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Związek Gmin Prokado 1 400 1 614 1 850 1 347 -450 267 450 680 

2 Związek Gmin Śląska Opolskiego 382 390 458 378 -76 12 76 114 

3 Związek Gmin Aqua Silesia 714 784 1 371 1 124 -657 -340 657 657 

4 Związek Gmin Dolna Mała Panew 19 19 69 35 -50 -16 50 50 

5 Związek Gmin Czysty Region 19 397 20 286 20 912 20 020 -1 515 266 1 515 4 955 

Razem 21 912 23 093 24 660 22 904 -2 748 189 2 748 6 456 

                                                
55

 Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą tworzyć związki międzygminne w celu 
wspólnego wykonywania zadań publicznych. Na podstawie art. 73b ust. 1 powyższej ustawy, w przypadku, gdy 
do związku międzygminnego przystąpi powiat, następuje przekształcenie go w związek powiatowo-gminny. 
Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, 
w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć 
związki z innymi powiatami.  
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Dochody związków komunalnych w 2015 r. zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego 

o 5,0% i wyniosły 23 093 tys. zł. Wykonanie dochodów stanowiło 105,4% planu.  

Wydatki związków komunalnych również zmniejszyły się w 2015 r. - o 6,1% i wyniosły  

22 904 tys. zł, co stanowiło 92,9% uchwalonego planu. Podobnie jak w jednostkach 

samorządu terytorialnego, w wydatkach związków komunalnych ogółem dominujący udział 

miały wydatki bieżące, stanowiąc 95,6%.  

W strukturze wydatków bieżących dominowały wydatki związane z realizacją statutowych 

zadań oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.  

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1 015 tys. zł wystąpiły w 3 związkach  

– Aqua Silesia, Prokado i Czysty Region. Obejmowały one m.in. rozbudowę sieci 

wodociągowej, modernizację studzienek wodomierzowych i zasuw na sieciach tranzytowych 

Związku Gmin, modernizację systemu sterowań obiektów sieci wodnych, wykonanie 

wizualizacji zabezpieczenia obiektów Związku. Wydatki majątkowe zajmowały 4,4%  

w strukturze wydatków ogółem. 

Związki komunalne zakończyły rok budżetowy nadwyżką budżetową w łącznej wysokości 

189 tys. zł, podczas gdy w roku ubiegłym był to deficyt budżetowy w kwocie 88 tys. zł. 

Przychody związków komunalnych w całości pochodziły z nadwyżek z lat ubiegłych 

i wyniosły 6 456 tys. zł, natomiast rozchodów nie planował żaden związek. 

Związki posiadały należności wymagalne w kwocie 1 416 tys. zł, które pochodziły  

od przedsiębiorstw niefinansowych i dotyczyły niewpłaconych opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz nieuregulowanych faktur za sprzedaż usług dodatkowych  

za odbiór odpadów komunalnych.  

Na koniec 2015 r. jeden związek posiadał zobowiązania w wysokości 2,7 tys. zł z tytułu 

zakupu na raty telefonu, które zaliczane są do kategorii kredytów i pożyczek.  
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8. OCENA REALIZACJI BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

8.1. Ocena uprawnionych organów  

Przepisy ustrojowe samorządu terytorialnego normują, że do oceny wykonania budżetu 

uprawnione są wyłącznie organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.  

Proces oceny wykonania budżetu rozpoczyna przedłożenie organowi stanowiącemu przez 

organ wykonawczy: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdań rocznych  

z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest j.s.t. 

(samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury 

i samorządowych osób prawnych) oraz informacji o stanie mienia jednostki. Sprawozdanie  

z wykonania budżetu j.s.t. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki podlega 

zaopiniowaniu przez składy orzekające RIO.  

Ocena wykonania budżetu dokonywana jest w trybie procedury absolutoryjnej,  

której poszczególne etapy obejmują:  

 rozpatrzenie przez komisję rewizyjną organu stanowiącego j.s.t. sprawozdania 

finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby 

obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia j.s.t., 

 sporządzenie przez komisję rewizyjną wniosku do organu stanowiącego w sprawie 

udzielenia bądź nieudzielania absolutorium, który podlega zaopiniowaniu przez skład 

orzekający RIO, 

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego j.s.t. wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu przez organ stanowiący, 

 podjęcie przez radę (sejmik) uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielania absolutorium 

organowi wykonawczemu, która jest końcowym wyrazem oceny wykonania budżetu 

przez organ wykonawczy. Uchwała ta musi dotyczyć wyłącznie oceny wykonania 

budżetu za dany rok budżetowy. Inne obszary działalności organu wykonawczego  

nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu uchwały w sprawie absolutorium.  

8.2. Realizacja budżetów w opiniach RIO 

Stosownie do art. 13 pkt 5 urio, do zadań izby należy wydawanie opinii o przedkładanych 

przez zarządy powiatów i województwa oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 

sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia j.s.t.  

i objaśnieniami. Opinie wydawane przez izby nie mają charakteru wiążącego dla organu 

stanowiącego. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że są wydawane przez organ, który na 

bieżąco realizuje nadzór nad finansami j.s.t., rada w każdym przypadku powinna mieć je na 

uwadze przy ocenie realizacji budżetu przez organ wykonawczy. 
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Negatywną opinię izby o sprawozdaniu z wykonania budżetu j.s.t. organ wykonawczy 

przedstawia organowi stanowiącemu wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty,  

nie później niż przed rozpatrzeniem absolutorium dla organu wykonawczego. O negatywnej 

opinii wydanej w sprawie wykonania budżetu, stosownie do art. 21 ust. 2 urio, prezes izby 

informuje właściwego wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  

Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu przez jednostki samorządu 

terytorialnego i związki komunalne za 2015 r. przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 

Opinie 
pozytywne 

Opinie z 
uwagami 

Opinie z 
zastrzeżeniami 

Opinie 
negatywne 

Razem 

ilość % ilość % ilość % ilość % ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gminy 67 95,7 2 2,9 - - 1 1,4 70 

Miasto na prawach 
powiatu 

1 100,0 - - - - - - 1 

Powiaty 11 100,0 - - - - - - 11 

Województwo 
samorządowe 

1 100,0 - - - - - - 1 

Związki 5 100,0 - - - - - - 5 

Razem 85 96,6 2 2,3 - - 1 1,1 88 

W wyniku opiniowania składy orzekające wydały 85 opinii pozytywnych (96,6%),  

2 opinie z uwagami (2,3%) i 1 opinię negatywną (1,1%). Dla porównania, w roku poprzednim 

były wydane 84 opinie pozytywne (95,5%), 3 opinie z uwagami (3,4%) oraz 1 opinia  

z zastrzeżeniami (1,1%). 

Składy orzekające w wydanych opiniach zwróciły uwagę na następujące 

nieprawidłowości: 

 przyjęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu wielkości przychodów i rozchodów 

budżetowych nie odpowiadały wielkościom wskazanym w wieloletniej prognozie 

finansowej, co naruszało art. 229 ufp, 

 wystąpiły zobowiązania wymagalne, co stanowiło naruszenie zasady, o której mowa  

w art. 44 ust. 3 pkt 3 ufp. 

W wydanej opinii negatywnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu skład orzekający Izby 

stwierdził szereg nieprawidłowości i naruszeń obowiązujących przepisów prawa. 

Ze sprawozdań budżetowych jednostki wynikało, że na koniec 2015 roku nie została 

zachowana równowaga budżetowa, tzn. wykonane wydatki i rozchody nie znalazły pokrycia 

w zrealizowanych dochodach oraz przychodach (zarówno w zakresie planu jak i wykonania). 

Niedobór środków został sfinansowany środkami pochodzącymi z części oświatowej 

subwencji ogólnej, które Gmina otrzymała w grudniu 2015 r. na styczeń roku 2016. 

Subwencja stanowiła zaplanowane źródło dochodów oraz pokrycia wydatków roku 

następnego. Gospodarowanie środkami tej subwencji mogło nastąpić dopiero od dnia  
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1 stycznia 2016 r., na podstawie uchwały budżetowej na rok 2016, bądź projektu budżetu. 

Tym samym przeznaczenie dochodów z tytułu raty subwencji na rok 2016 na wydatki oraz 

rozchody w roku 2015 stanowiło naruszenie art. 211 ufp. Rozdysponowanie w roku 2015 

środków, które są dochodami roku 2016 odbyło się z naruszeniem kompetencji do ich 

wydawania bowiem z istoty budżetu, jako planu finansowego w perspektywie rocznej, wynika 

uprawnienie do dysponowania środkami finansowymi w roku, którego dane dochody 

dotyczą. 

Skład orzekający zauważył ponadto, że zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na rok 

2015, Rada upoważniła Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie 

przejściowego deficytu. Na mocy upoważnienia, Wójt Gminy podjął zarządzenia  w sprawie 

zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych, w których zapisano, że kredyt będzie spłacony  

do dnia 31.12.2015 r. dochodami podatkowymi budżetu roku 2015. Dokonując spłaty kredytu 

w rachunku w grudniu 2015 r. dochodami pochodzącymi z subwencji stanowiącej dochody 

roku 2016, naruszono regulacje zawarte w powyższych zarządzeniach, jak również  

w cyt. art. 211 ufp. 

Kolejną nieprawidłowością przy realizacji budżetu za 2015 r. było dokonanie przez Wójta 

spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek  

w wysokości większej niż zaplanowane w  budżecie. Skład orzekający wskazał, iż zgodnie  

z art. 212 ust. 1 pkt 5 ufp uchwała budżetowa określa łączną kwotę rozchodów j.s.t.,  

a zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 2 tej ustawy ujęte w budżecie jednostki samorządu 

terytorialnego rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Pomimo dokonania przez Gminę 

spłat rat kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów wraz z aneksami, Rada Gminy 

przed dokonaniem spłat winna zmienić plan rozchodów dostosowując go do faktycznej kwoty 

spłat, którą j.s.t. była zobowiązana zapłacić w roku 2015. Zwiększonej spłaty zobowiązań  

nie zabezpieczono w uchwale budżetowej (nie wskazano źródła spłaty), a tym samym część 

rat kredytów spłacono dochodami roku 2016 pochodzącymi z subwencji oświatowej. 

Z uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynikało, 

iż w latach 2015-2021 Gmina spełnia relacje, o których mowa w art. 243 oraz art. 244 ufp. 

Biorąc pod uwagę fakt, że prowadząc prawidłowo gospodarkę finansową, Gmina winna 

zaplanować w budżecie pełną kwotę rozchodów z tytułu spłat rat wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek wynikającą z podpisanych umów i aneksów, uwzględnienie  

tej informacji przy wyliczaniu wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ufp, spowodowałoby,  

że j.s.t. w roku 2015 nie spełniłaby powyższej relacji. 

Prezes Izby poinformował Wojewodę Opolskiego i Ministra Finansów o wydaniu 

negatywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

Od wydanych opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetów za 2015 rok nie wniesiono 

odwołań.  
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8.3. Weryfikacja przez RIO wniosków komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium 

Opiniowanie przez regionalne izby obrachunkowe wniosków komisji rewizyjnych  

w sprawie absolutorium stanowi jeden z etapów procedury związanej z udzieleniem bądź 

nieudzieleniem absolutorium zarządowi56. Komisja rewizyjna rady gminy, powiatu i sejmiku 

województwa oraz zgromadzenia związku, na podstawie przepisów ustaw ustrojowych57, 

przekazuje wniosek w sprawie absolutorium do organu stanowiącego oraz do regionalnej 

izby obrachunkowej. Regionalna izba obrachunkowa, stosownie do art. 13 pkt 8 urio,  

w terminie 14 dni, wydaje opinię o przedłożonym wniosku i przekazuje ją do j.s.t.  

Celem postępowania absolutoryjnego jest ocena realizacji budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego przez organ j.s.t. 

Składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zaopiniowały 88 złożonych 

wniosków komisji rewizyjnych w sprawie udzielenia absolutorium dla organu wykonawczego 

za 2015 r. Wyniki opiniowania przedstawiono poniżej. 

Wyszczególnienie 

Opinie  
pozytywne 

Opinie  
z uwagami 

Opinie 
negatywne 

Razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Gminy 70 100,0 - - - - 70 

Miasto na prawach 
powiatu 

1 100,0 - - - - 1 

Powiaty 11 100,0 - - - - 11 

Województwo 
samorządowe 

1 100,0 - - - - 1 

Związki 4 80,0 1 20,0 - - 5 

Razem 87 98,9 1 1,1 - - 88 

 

Komisja rewizyjna może dokonać oceny realizacji budżetu po przeprowadzeniu czynności 

kontrolnych obejmujących jego wykonanie. Powinna ona porównać stan określony uchwałą 

budżetową i uchwałami ją zmieniającymi ze stanem faktycznym, wynikającym  

m.in. z dokumentacji księgowej, odzwierciedlającej wykonanie budżetu. Elementem oceny 

powinna być analiza wielkości dochodów i wydatków budżetu uchwalonych przez radę, 

wielkości zmian dokonywanych na przestrzeni roku, a następnie kwot zrealizowanych 

dochodów i wydatków budżetowych, z przedstawieniem uwag do odchyleń pomiędzy 

budżetem uchwalonym a wykonanym. Zaciąganie zobowiązań finansowych powinno zwrócić 

szczególną uwagę komisji. Ponadto, należy wykazać jak organ wykonawczy zrealizował 

dyspozycje rady (sejmiku, zgromadzenia) i jak korzystał z upoważnień ustawowych  

                                                
56

 W gminach odpowiednio wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi. 
57

 Art. 18a ust. 3 usg, art. 16 ust. 3 usp, art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.). 
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i nadanych przez radę w zakresie wykonywania budżetu. Ocenę należy przeprowadzić  

w oparciu o kryteria legalności, rzetelności i celowości wykonania uchwalonego budżetu. 

Wydając opinię z uwagami, skład orzekający wskazał, iż komisja rewizyjna rozpatrzyła 

sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu z pominięciem opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o tym sprawozdaniu, naruszając tym samym 

wymóg z art. 270 ust. 2 ufp. Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu, komisja rewizyjna 

organu stanowiącego j.s.t. rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania 

budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, 

o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ufp. 

Od opinii wydanych przez składy orzekające nie wniesiono żadnego odwołania  

do Kolegium Izby.  

8.4. Nadzór RIO nad uchwałami absolutoryjnymi 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zbadała w 2016 r. w trybie nadzoru 85 uchwał 

organów stanowiących j.s.t. w sprawie absolutorium za 2015 r., wszystkie dotyczyły 

udzielenia absolutorium i zostały uznane za zgodne z prawem. Trzy jednostki samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego nie podjęły uchwały absolutoryjnej za 2015 r.  

8.5. Wyniki nadzoru RIO w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego 

Możliwość nadzoru RIO w obszarze gospodarki finansowej jest determinowana zakresem 

przedmiotowym nadzoru regionalnych izb obrachunkowych nad gospodarką finansową j.s.t. 

zawartym w art. 11 urio. Z uwagi na zagwarantowaną ustrojowo samodzielność samorządu, 

nadzór prowadzony jest jedynie w oparciu o kryterium legalności – to jest zgodności  

z prawem postępowania organów j.s.t. Samodzielność organów samorządu terytorialnego  

w tworzeniu i realizowaniu budżetu, oznacza ich wyłączność podmiotową, ale w granicach 

określonych prawem. 

W 2015 r. Kolegium Izby zbadało 2 900 uchwał organów stanowiących i 2 948 zarządzeń  

i uchwał organów wykonawczych (w roku ubiegłym odpowiednio 2 694 i 2 841).  

Najwięcej uchwał i zarządzeń (144) podjęto w mieście Opolu i wojewódzkie opolskim,  

a najmniej (43) w gminie Leśnica i powiecie strzeleckim. 

W poniższych tabelach przedstawiono wykaz tych j.s.t., w których Kolegium Izby  

nie kwestionowało żadnej uchwały/zarządzenia. 
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Lp. 
Jednostki 

samorządu 
terytorialnego 

Uchwały i zarządzenia 
zbadane w 2015 r.,               

w których nie stwierdzono 
naruszenia prawa  

Ogółem, 
w tym: 
(4+5) 

rady* zarządu** 

1 2 3 4 5 

Gminy 

1 Baborów 50 35 15 

2 Bierawa 62 27 35 

3 Branice 60 22 38 

4 Cisek 57 32 25 

5 Dąbrowa 66 27 39 

6 Dobrodzień 73 44 29 

7 Dobrzeń Wielki 85 33 52 

8 Głubczyce 99 34 65 

9 Głuchołazy 64 33 31 

10 Gogolin 52 31 21 

11 Izbicko 49 31 18 

12 Jemielnica 50 29 21 

13 Kędzierzyn-Koźle 101 50 51 

14 Kolonowskie 73 41 32 

15 Leśnica 43 26 17 

16 Lubrza 58 34 24 

17 Lubsza 52 27 25 

18 Łubniany 61 40 21 

19 Murów 56 29 27 

20 Nysa 137 55 82 

21 Otmuchów 54 26 28 

22 Ozimek 64 38 26 

23 Pakosławice  62 28 34 

24 Pawłowiczki 62 27 35 

25 Pokój 60 47 13 

26 Polska Cerekiew 47 23 24 

27 Popielów 62 33 29 

28 Prudnik 80 43 37 

29 Radłów 55 31 24 

30 Reńska Wieś 44 31 13 

31 Skarbimierz 47 29 18 

32 Skoroszyce 56 29 27 

33 Strzelce Opolskie 74 39 35 

34 Strzeleczki 66 42 24 

35 Tarnów Opolski 63 37 26 

Lp. 
Jednostki 

samorządu 
terytorialnego 

Uchwały i zarządzenia 
zbadane w 2015 r.,               

w których nie stwierdzono 
naruszenia prawa  

Ogółem, 
w tym: 
(4+5) 

rady* zarządu** 

1 2 3 4 5 

36 Turawa 66 25 41 

37 Ujazd 50 33 17 

38 Wołczyn 77 40 37 

39 Zdzieszowice 83 37 46 

Gminy razem 2520 1318 1202 

 

Powiaty 

1 brzeski 56 27 29 

2 głubczycki 57 25 32 

3 
 

kędzierzyńsko – 
kozielski 

77 27 50 

4 kluczborski 129 36 93 

5 krapkowicki 68 28 40 

6 namysłowski 91 39 52 

7 nyski 59 37 22 

8 opolski 46 26 20 

9 prudnicki 50 25 25 

10 strzelecki 43 36 7 

Powiaty razem 676 306 370 

 

Województwo samorządowe 

1 województwo 144 24 120 

 

j.s.t. razem 3340 1648 1692 

 
* w województwie uchwały sejmiku 
** w gminach zarządzenia wójta, burmistrza,  
prezydenta 

 
 
 
 
 

Kolegium Izby nie dopatrzyło się naruszenia prawa w uchwałach i zarządzeniach 39 gmin,  

10 powiatów i województwa samorządowego (w roku ubiegłym w 71 jednostkach).  

Upoważnia to zatem do stwierdzenia, iż 56,8% (w 2014 r. – 80,7%) jednostek podejmowało 

uchwały i zarządzenia w sprawach finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ponadto 40 tych jednostek, wyszczególnionych w tabelach powyżej, również w ubiegłym roku, 

podejmowało uchwały i zarządzenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
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W 2015 r. Kolegium Izby zakwestionowało łącznie 61 uchwał z 31 gmin, miasta  

na prawach powiatu i powiatu, z czego w odniesieniu do 17 uchwał orzekło ich nieważność  

w części lub całości. Wskaźnik uchwał niezgodnych z prawem w gminach najniższy był  

w Korfantowie i Komprachcicach (0,8%), a najwyższy w powiecie oleskim (6,8%).  

Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek, które podejmowały decyzje w sprawach 

finansowych z naruszeniem prawa. 

 

Lp. 
Jednostki samorządu 

terytorialnego 

Uchwały i zarządzenia zbadane w 2015 r. 

ogółem, 
w tym: 
(4+5) i 
(6+7) 

rady zarządu* 

zgodne 
z 

prawem 

łącznie z 
narusze-

niem 
prawa 

8+9+10 

istotne 
narusze-

nie 
prawa 

nieistotne 
narusze-

nie 
prawa 

nieważ-
ność w 
części 

lub 
całości 

stwierdzono 
naruszenie 

prawa 

niezgodne  
z prawem  

w % 
(7/3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gminy  

1 Biała 117 43 74 116 1 - 1 - - 0,9 

2 Brzeg 89 32 57 88 1 - 1 - - 1,1 

3 Byczyna 97 59 38 96 1 - 1 - - 1,0 

4 Chrząstowice 48 29 19 47 1 - 1 - - 2,1 

5 Domaszowice 61 23 38 60 1 - 1 - - 1,6 

6 Głogówek 66 36 30 63 3 - 3 - - 4,5 

7 Gorzów Śląski 53 41 12 52 1 - 1 - - 1,9 

8 Grodków 74 35 39 71 3 - 3 - - 4,1 

9 Kamiennik  41 25 16 40 1 - 1 - - 2,4 

10 Kietrz 52 33 19 51 1 - 1 - - 1,9 

11 Kluczbork 118 67 51 117 1 - - 1 - 0,8 

12 Komprachcice 54 19 35 51 3 - 3 - - 5,6 

13 Korfantów 130 48 82 129 1 - - 1 - 0,8 

14 Krapkowice 82 44 38 80 2 - - 2 - 2,4 

15 Lasowice Wielkie 56 38 18 53 3 - 3 - - 5,4 

16 Lewin Brzeski 67 41 26 64 3 - 3 - - 4,5 

17 Łambinowice 75 39 36 72 3 - 2 1 - 4,0 

18 Namysłów 101 46 55 100 1 - 1 - - 1,0 

19 Niemodlin 52 33 19 50 2 - - 1 1 3,8 

20 Olesno 53 38 15 50 3 - 2 1 - 5,7 

21 Olszanka 64 28 36 63 1 - 1 - - 1,6 

22 Paczków 108 34 74 106 2 - - 2 - 1,9 

23 Praszka 55     32 23 54 1 - - 1 - 1,8 

24 Prószków 89 42 47 86 3 - 3 - - 3,4 

25 Rudniki 92 36 56 91 1 - - 1 - 1,1 

26 Świerczów 49 19 30 46 3 1 - 2 - 6,1 

27 Tułowice 67 31 36 64 3 - 3 - - 4,5 

28 Walce 62 35 27 61 1 - 1 - - 1,6 

29 Wilków 89 38 51 88 1 - - 1 - 1,1 

30 Zawadzkie 44 28 16 43 1 - - 1 - 2,3 

31 Zębowice 57 29 28 56 1 - 1 - - 1,8 

Gminy razem 2262 1121 1141 2208 54 1 37 15 1 2,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Powiaty 

1 oleski 59 34 25 55 4 1 1 2 - 6,8 
Miasto na prawach powiatu 

1 Opole 144 61 83 141 3 - 3 - - 2,1 

J.s.t. razem** 

j.s.t. razem 2465 1216 1249 2404 61 2 41 17 1 2,5 

*   w gminach zarządzenia wójta, burmistrza, prezydenta. 
** gminy, powiaty, miasto na prawach powiatu, w których były przypadki naruszenia prawa. 

W porównaniu do 2014 r., podwoiła się liczba nieprawidłowości stwierdzanych przez 

organ nadzoru w uchwałach i zarządzeniach j.s.t. w 2015 r.  

Wyniki nadzoru nad uchwałami związków międzygminnych zostały zaprezentowane  

w poniższej tabeli. 

Lp. 
Związki jednostek 

samorządu 
terytorialnego 

Uchwały zbadane w 2015 r. 

ogółem, 
w tym: 
(4+5)  
i (6+7) 

zgro-
madze-

nia 
zarządu 

zgodne 
z 

prawem  

łącznie z 
narusze-

niem 
prawa 

(8+9+10) 

istotne 
narusze-

nie 
prawa 

nieistotne 
narusze-

nie 
prawa 

nieważ-
ność w 
części 

lub 
całości 

niezgo-
dne z 

prawem 
w %  
(7/3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Prokado 5 4 1 5 - - - - - 

2 
Związek Gmin      
Śląska Opolskiego 

4 3 1 4 - - - - - 

3 Aqua Silesia 13 8 5 13 - - - - - 

4 Dolna Mała Panew 7 7 - 7 - - - - - 

5 Czysty Region 14 14 - 14 - - - - - 

Razem 43 36 7 43 - - - - - 

W 2015 roku 5 związków międzygminnych przekazywało do tutejszej Izby uchwały  

w trybie nadzoru. Kolegium Izby zbadało 36 uchwał zgromadzeń związków i 7 uchwał 

zarządów i wszystkie były zgodne z prawem. 

Wykres poniżej ilustruje ilość uchwał i zarządzeń organów j.s.t. podjętych z naruszaniem 

prawa w podziale na poszczególne tematy. 
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W 2015 roku stwierdzono największą liczbę nieprawidłowości w uchwałach  

j.s.t. województwa opolskiego dotyczących podatków i opłat lokalnych. W ramach tej 

kategorii największa liczba nieprawidłowości dotyczyła uchwał określających wzory 

formularzy podatkowych. W zakresie nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami dotyczącymi 

zmian budżetu nastąpił znaczny wzrost stwierdzanych nieprawidłowości w uchwałach  

i zarządzeniach j.s.t., w porównaniu do wyników badania z roku poprzedniego. W zakresie 

nadzoru nad uchwałami w sprawie WPF i jego zmian należy stwierdzić, że ilość uchwał  

i zarządzeń organów j.s.t. z naruszeniem prawa utrzymuje się na podobnym poziomie jak  

w roku 2014.  

8.6. Wyniki kontroli kompleksowych gospodarki finansowej w poszczególnych 

jednostkach samorządu terytorialnego 

W 2015 r. kontrolami kompleksowymi objęto 21 gminnych jednostek samorządu 

terytorialnego. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 461 nieprawidłowości,  

z czego 55 to uchybienia, natomiast 406 stanowiło istotne naruszenie prawa (dla porównania 

w 2014 r. stwierdzono 432 nieprawidłowości, w tym 15 uchybień oraz 417 istotnych naruszeń 

prawa). Podczas wymienionych kontroli ujawniono 39 przypadków noszących znamiona 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych (w 2014 r. – 45 przypadków). W 2015 r.  

w jednej jednostce stwierdzono przypadki rażącego naruszenia prawa noszące znamiona 

przestępstwa, skutkujące skierowaniem zawiadomienia do organów ścigania (w 2014 r.  

nie stwierdzono takich przypadków).  

Stosując kryteria analogiczne jak w ubiegłych latach, tj. liczbę ogółem stwierdzonych  

w trakcie kontroli nieprawidłowości, liczbę istotnych nieprawidłowości,  

liczbę nieprawidłowości o charakterze naruszenia dyscypliny finansów publicznych,  

liczbę nieprawidłowości skutkujących zawiadomieniem organów ścigania oraz 
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przyporządkowaną im wartość punktową odpowiednio 1, 2, 5 i 15 punktów ujemnych, 

sporządzono poniższe zestawienie. 

L.p. 
Jednostki samorządu 

terytorialnego 

Suma 
ilości 

punktów 
1 2 3 

1. Prószków 17 

2. Rudniki 23 

3. Leśnica 24 

4. Chrząstowice 33 

5. Baborów 39 

6. Świerczów 40 

7. Zawadzkie 41 

8. Murów 56 

9. Tułowice 65 

10. Lasowice Wielkie 69 

11. Łambinowice 69 

12. Radłów 80 

13. Głogówek 82 

14. Kolonowskie 82 

15. Głuchołazy 89 

16. Komprachcice 94 

17. Tarnów Opolski 99 

18. Paczków 104 

19. Skarbimierz 118 

20. Skoroszyce 125 

21. Dobrzeń Wielki 149 

Ogółem 1498 

  

Podobnie jak w ubiegłym roku, wyniki kontroli kompleksowych wskazują na duże 

zróżnicowanie ilości ujemnych punktów (od 17 do 149), świadczących o naruszeniu 

przepisów prawa w prowadzeniu gospodarki finansowej przez poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego. Sumaryczna ilość punktów zwiększyła się z 1491 w 2014 r.  

do 1498 w 2015 r., przy czym w 2015 r. przeprowadzono o 2 kontrole mniej. 

Najczęstszą przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było nieprzestrzeganie przepisów 

prawa, a także niewłaściwa ich interpretacja i jak wynika z zestawienia, na podstawie 

ujawnionych przez inspektorów kontroli nieprawidłowości, najgorzej w tym zakresie było  

w gminach Dobrzeń Wielki, Skoroszyce, Skarbimierz i Paczków. Natomiast skala 

ujawnionych nieprawidłowości i ich znaczenie w gminach Prószków, Rudniki i Leśnica 

wskazywać może na generalnie poprawną realizację gospodarki finansowej w badanym 

okresie. 
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9. PODSUMOWANIE 

Organ stanowiący dokonuje oceny wykonania budżetu przez zarząd danej jednostki 

samorządu terytorialnego poprzez udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium. Do oceny tej 

brana jest pod uwagę legalność oraz gospodarność wydatkowanych środków publicznych 

jak również osiągnięty wynik, zrealizowane dochody, wydatki, przychody czy rozchody. 

Działalność nadzorcza, opiniodawcza i kontrolna regionalnych izb obrachunkowych czuwa 

nad zgodnością z przepisami prawa działań podejmowanych przez j.s.t.  

I. Z prowadzonej przez Izbę działalności analitycznej w obszarze realizacji budżetów 

samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 2015 r. wynikają poniższe ustalenia. 

Łączne dochody wszystkich j.s.t. województwa opolskiego w 2015 r. wzrosły o 0,7%, 

podczas gdy w skali kraju wzrost dochodów wyniósł 2,4%. Wpływ na powyższe miał niższy 

wzrost dochodów w gminach, powiatach i województwie samorządowym, niż średni wzrost 

dochodów w tych szczeblach samorządu terytorialnego w kraju. Jedynie w mieście  

na prawach powiatu dochody były wyższe niż średnie w kraju. 

Dochody własne j.s.t. województwa opolskiego wzrosły o 5,0%, natomiast w kraju wzrosły 

o 4,9%.  

Dotacje celowe dla j.s.t. województwa opolskiego zmniejszyły się o 5,5%, a w kraju  

o 0,7%. Na zmniejszenie dotacji celowych w województwie opolskim wpływ miał głównie 

spadek dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  

i zagranicznych. 

Subwencja ogólna dla j.s.t. województwa opolskiego, w stosunku do wielkości z roku 

ubiegłego, zmniejszyła się o 1,8%, a w kraju wzrosła o 0,3%.   

Reasumując, wzrost strony dochodowej samorządów opolskich ukształtował się wyraźnie 

poniżej średniej krajowej. 

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego - z wyjątkiem 

miasta na prawach powiatu - planowały dochody budżetowe zbyt optymistycznie,  

gdyż we wszystkich grupach j.s.t. ich wykonanie było mniejsze od planu. 

W strukturze dochodów ogółem j.s.t. województwa opolskiego w 2015 r. przeważały 

dochody własne – 50,6%, co należy ocenić pozytywnie. W roku poprzednim w strukturze 

dochodów przewagę miały wpływy pochodzące z budżetu państwa przekazywane w formie 

dotacji i subwencji ogólnej, które nie dają samorządom takich możliwości finansowania 

zadań jak dochody własne.  

Struktura dochodów j.s.t. województwa opolskiego w odniesieniu do źródeł pochodzenia 

dochodów była mniej korzystna od krajowej, gdyż łączny udział dotacji i subwencji ogólnej 

wyniósł 49,4%, w kraju 48,0%. Ponadto w strukturze dochodów ogółem województwa 
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opolskiego, łączne wpływy z udziałów w podatkach dochodowych stanowiły 20,3%,  

a w kraju – 22,7%. To źródło dochodów własnych jest najbardziej podatne na wahania 

koniunktury gospodarczej kraju i zarazem ściśle powiązane z gospodarką  

oraz polityką fiskalną państwa.  

W 2015 r. dochody j.s.t. województwa opolskiego w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wyniosły 4 570 zł i pomimo wzrostu o 48 zł, nadal były niższe od krajowych, 

które wyniosły 5 175 zł. Różnica między dochodami per capita j.s.t. województwa opolskiego  

a j.s.t. w kraju wynosiła 605 zł. Jedynie miasto na prawach powiatu uzyskało wynik wyższy 

od średniego dla kraju o 262 zł. Pozostałe typy j.s.t. z województwa opolskiego uzyskały 

niższe dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż wynosi średnia dla kraju.  

W 2015 r. w żadnej z jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa  

nie wykonano planu wydatków. W porównaniu do roku poprzedniego łączne wydatki zmalały  

o 1,9%, a w kraju o 0,2%. W województwie opolskim największy wzrost wydatków nastąpił  

w mieście na prawach powiatu (o 1,6%), a największy spadek w województwie samorządowym 

(o 27,0%). 

Wydatki bieżące j.s.t. województwa opolskiego zwiększyły się o 1,4%, na co miał wpływ m.in. 

wzrost wydatków z tytułu dotacji (o 3,0%) i wynagrodzeń wraz z pochodnymi (o 2,1%). Wydatki 

na obsługę długu zmniejszyły się we wszystkich typach j.s.t województwa opolskiego – łącznie  

o 16,6% w stosunku do roku poprzedniego.  

Analiza struktury wydatków wskazuje na wysoki udział wydatków bieżących (86,4%), 

których znaczna część należy do tzw. „wydatków sztywnych”, związanych z realizacją zadań 

ustawowych. W kraju, wydatki bieżące stanowiły ponad 80% wydatków ogółem. W strukturze 

działowej wydatków bieżących w 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, największe 

znaczenie miały wydatki na oświatę (40,7%) oraz na pomoc społeczną (18,5%).  

Równocześnie należy zauważyć, że w omawianym okresie wydatki majątkowe samorządów 

województwa opolskiego zmalały ogółem o 18,7%, a w kraju o 7,0%. W strukturze wydatków 

ogółem, udział wydatków majątkowych wyniósł 13,6% i był niższy niż w roku ubiegłym  

o 2,9 punktu procentowego. Na tę sytuację wpływ miało znaczne zmniejszenie wielkości 

wydatków majątkowych w województwie samorządowym (o 35,4%).  

Jednostki samorządu terytorialnego realizowały wydatki majątkowe niemal w każdym  

z działów klasyfikacji budżetowej. Najwięcej wydatków majątkowych poniesiono  

na inwestycje w zakresie transportu i łączności przeznaczając środki głównie na budowę  

i modernizację dróg. Dominowały one we wszystkich grupach j.s.t. Kolejnymi kierunkami 

przeznaczania wydatków majątkowych j.s.t. województwa opolskiego były gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska oraz rolnictwo i łowiectwo.  
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Wydatki wszystkich j.s.t. województwa opolskiego w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca w 2015 r. wzrosły o 71 zł i wynosiły 4 476 zł, a jednocześnie były niższe  

o 632 zł od średniej krajowej (w roku 2014 ta różnica wyniosła 566 zł). Jedynie miasto  

na prawach powiatu uzyskało wydatki per capita na poziomie powyżej średnich w kraju  

w jednostkach tego typu. Wydatki majątkowe per capita w województwie opolskim również 

były niższe niż w kraju (o 392 zł) i wyniosły 611 zł. Omawiane wydatki w poszczególnych 

grupach j.s.t. województwa opolskiego były niższe od średniego wskaźnika dla kraju. 

Wydatki j.s.t. województwa opolskiego pokrywane ze środków europejskich  

i zagranicznych, zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 40,8% i stanowiły 

5,9% wydatków ogółem j.s.t. województwa opolskiego (w 2014 r. – 9,7%). Udział wydatków  

ze środków europejskich i zagranicznych w wydatkach j.s.t. województwa opolskiego 

odbiegał in minus o 4 punkty procentowe od poziomu krajowego, który wyniósł 9,9%.  

Najwięcej środków na realizację zadań w ramach programów i projektów wykonywanych  

z udziałem środków europejskich i zagranicznych w strukturze wszystkich j.s.t. województwa 

opolskiego wydatkowało województwo samorządowe (54,7%) oraz gminy (33,4%),  

a głównym kierunkiem wydatkowania była pomoc społeczna. 

Oceniając ogólny wynik finansowy j.s.t. województwa opolskiego za 2015 r. należy 

stwierdzić, że był on korzystny, ponieważ zamknięty został ogólną nadwyżką budżetową  

w wysokości 93 498 tys. zł, podczas gdy w roku 2014 osiągnięto deficyt w kwocie  

25 030 tys. zł. W 2015 r. liczba jednostek z wykonaną nadwyżką wyniosła 64, natomiast  

z wykonanym deficytem zmniejszyła się o 22 i wyniosła 19. 

Wynik finansowy wszystkich j.s.t. w kraju za 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 

2 603 649 tys. zł. Budżety nadwyżkowe wypracowało 2 008 j.s.t. (71,5% wszystkich j.s.t.  

w kraju), a deficytowe 800 j.s.t. 

Analizując podstawowe wielkości wypracowane przez j.s.t. województwa opolskiego  

w 2015 r., można zauważyć wzrost kwoty należności, która wyniosła 543 223 tys. zł  

i była wyższa od ubiegłorocznej o 5,1%. W kwocie tej należności wymagalne j.s.t. stanowiły 

81,6%.  

Zobowiązania j.s.t. województwa opolskiego w 2015 r. wyniosły 1 259 988 tys. zł  

i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 4,2%, podczas gdy łączne 

zobowiązania j.s.t. w kraju zmniejszyły się o 0,7%.  

Relacje poziomu zadłużenia j.s.t. województwa opolskiego w analizowanym okresie 

ukształtowały się korzystnie. W 2015 r. zadłużenie j.s.t w relacji do dochodów na poziomie 

najniższym tj., mieszczącym się w przedziale od 0 do 20% miało 41 j.s.t., podczas gdy  

w roku poprzednim 26 j.s.t. Natomiast wysoki poziom zadłużenia w relacji do dochodów,  
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tj. przedziale od 40% do 60% wystąpił w 5 j.s.t. podczas gdy w roku poprzednim w 8 j.s.t.  

Na przestrzeni dwóch lat w 3 j.s.t. województwa opolskiego zadłużenie przekroczyło poziom 

60% wykonanych dochodów. 

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 

j.s.t. województwa opolskiego stanowiły 1,8% zobowiązań wszystkich j.s.t. w kraju. Ich kwota 

(1 258 654 tys. zł) była najniższa w okresie ostatnich 4 lat.  

W strukturze zadłużenia wszystkich j.s.t. województwa opolskiego dominujący udział 

miało zadłużenie gmin, które stanowiło 57,0% ogółu. W kraju największy był udział 

zobowiązań miast na prawach powiatu, który wyniósł 38,2% ogólnego zadłużenia. 

Analiza skumulowanego wskaźnika zadłużenia powiększona o zadłużenie pozostałych 

jednostek sektora finansów publicznych tj. SPZOZ-ów wskazuje, że w przypadku jego 

przejęcia miałby on wpływ na skumulowane zadłużenie 6 powiatów i województwa 

samorządowego. Wskaźnik zadłużenia w tych jednostkach wzrósłby od 1,5% w powiecie 

strzeleckim do 10,2% w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. W przypadku gmin 

zobowiązania instytucji kultury mogłoby zwiększyć zadłużenie gmin maksymalnie o 0,6%  

w gminie Pokój. 

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, wynikający z art. 243 ufp, ustawodawca 

wprowadził w celu dostosowania poziomu spłat zobowiązań do zasobności budżetu j.s.t  

i zapobiegania ich nadmiernemu zadłużaniu się. Potencjał finansowy j.s.t ustalany zgodnie  

z ww. przepisem wyznacza się z uwzględnieniem danych z trzech lat poprzedzających 

kolejny rok budżetowy. We wszystkich j.s.t. województwa opolskiego, według uchwał WPF 

podjętych w 2015 r., został spełniony wskaźnik wynikający z art. 243 ufp.  

W 3 j.s.t. województwa opolskiego wielkość różnicy pomiędzy lewą i prawą stroną wzoru 

wskaźnika z art. 243 ufp była na poziomie minimalnym, tj. mniejszym od 0,5 punktu 

procentowego. W jednostkach tych istnieją istotne ograniczenia w możliwości zaciągania 

kolejnych zobowiązań oraz konieczność podjęcia działań w celu niepogarszania łącznego 

maksymalnego limitu spłaty.  

Na koniec 2015 roku wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego spełniły relację, o której mowa w art. 242 ufp tzn., że wydatki bieżące  

nie przekroczyły dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.  

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, gdy nie uwzględniano 

wpływu nadwyżki budżetowej i wolnych środków była liczbą ujemną w 1 powiecie 

województwa opolskiego. W skali kraju w 46 j.s.t. wydatki bieżące przekroczyły dochody 

bieżące, przy czym w 28 przypadkach różnicę pokryto z nadwyżek z lat ubiegłych  

lub wolnych środków. 
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II. Z punktu widzenia działalności nadzorczej RIO, prowadzenie w roku 2015 gospodarki 

finansowej j.s.t. województwa opolskiego i ich związków należy ocenić pozytywnie,  

ze względu na stosunkowo wysoki wskaźnik (99,0%) uchwał, w których organ nadzoru  

nie dopatrzył się naruszenia prawa. Wskaźnik ten był nieznacznie niższy  

od ubiegłorocznego, który wyniósł 99,7%. W sytuacji ciągle zmieniających się przepisów 

prawa i ich nienajlepszej jakości, wskaźnik uchwał podjętych z naruszeniem prawa  

w wysokości 1,0% można uznać za znikomy. 

Na ogólną ilość 88 jednostek podlegających nadzorowi RIO w Opolu, w 55 jednostkach  

nie wystąpiły uchwały bądź zarządzenia, w których organ nadzoru dopatrzyłby się 

naruszenia prawa. W roku 2014 było 71 takich jednostek. Wzrost liczby jednostek 

podejmujących uchwały z naruszeniem prawa wynikał częściowo z wprowadzania przez 

ustawodawcę nowych regulacji prawnych, które wymusiły na organach j.s.t. dokonanie zmian 

dotychczasowych uchwał i zarządzeń.  

Odnosząc się do najważniejszej dla gospodarki finansowej j.s.t. kategorii uchwał,  

tj. budżetowych i ich zmian, wskaźnik tego rodzaju aktów zgodnych z ustawowymi 

przepisami w 2015 r. wyniósł 99,8% i był to jeden z najlepszych wskaźników w ostatnich 

latach. Oceniając podejmowanie uchwał w sprawie uchwalenia budżetu należy stwierdzić,  

iż j.s.t., w porównaniu do 2014 r., dobrze poradziły sobie z jego realizacją, gdyż Kolegium 

Izby w stosunku do uchwał budżetowych nie stwierdziło naruszeń prawa skutkujących 

orzeczeniem nieważności w całości lub w części. W stosunku do uchwał zmieniających 

budżet nastąpiło zwiększenie ilości stwierdzanych naruszeń z 1 (w 2014 r.) do 5 w 2015 r. 

Kolegium Izby orzekło nieważność 2 uchwał w całości, w 1 przypadku stwierdziło naruszenie 

prawa, oraz w 2 przypadkach istotne naruszenie, które ostatecznie zostało przez Kolegium 

Izby umorzone w związku z dostosowaniem się j.s.t. do zaleceń Kolegium Izby  

we wskazanym zakresie i terminie.  

Kolegium Izby w 2015 r. zbadało 149 uchwał w sprawie zaciągania kredytów  

i pożyczek oraz emitowania obligacji (w 2014 r. - 220), stwierdzając w 1 przypadku 

naruszenie prawa skutkujące orzeczeniem nieważności w całości. 

Konsekwencją podejmowanych uchwał w sprawie zaciągania kredytów, pożyczek  

lub emisji obligacji było kierowanie wniosków do Izby o wydanie opinii o możliwości spłaty 

kredytu, pożyczki lub wykupu obligacji przez j.s.t. Wniosków tych było 68, tj. o 21 mniej niż  

w roku poprzednim, z czego wydano jedną opinię z zastrzeżeniami, a pozostałe 

zaopiniowano pozytywnie. 

W 2015 r. wzrosła gwałtownie ilość podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat 

lokalnych. Kolegium Izby zbadało 612 takich uchwał (w 2014 r. 220 uchwał). Wskazać 

należy, iż legalność podejmowanych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych uległa 
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pogorszeniu, gdyż wskaźnik stwierdzonych przez Kolegium Izby naruszeń prawa podwyższył 

się z 1,4% w 2014 r. do 7,2% w analizowanym okresie. Kolegium Izby w 2015 r. unieważniło 

1 uchwałę w całości, 6 uchwał w części oraz wskazało nieistotne naruszenie prawa  

w 37 uchwałach j.s.t. Przyczyną unieważnienia tych uchwał były głównie postanowienia  

o wprowadzeniu w formularzach obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., obowiązku złożenia 

wraz z korektą deklaracji/informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 

ustawy Ordynacja podatkowa. W nowelizacji Ordynacji podatkowej z dnia 10 września  

2015 r. zniesiono m.in. obowiązek składania wraz z korygującą deklaracją pisma 

uzasadniającego przyczyny korekty. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 81 § 2 cyt. ustawy, 

skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. W świetle nowych 

przepisów do korekty deklaracji podatkowej można dołączyć uzasadnienie, ale nie jest  

to obowiązkiem podatnika. W związku z powyższym samorządy j.s.t. podejmowały na nowo 

uchwały, w celu dostosowania ich zapisów do zaleceń Kolegium Izby.  

Analiza rozstrzygnięć nadzorczych wskazuje jednak, że działalność uchwałodawcza 

dotycząca podatków i opłat lokalnych stanowi najsłabszy segment działalności 

uchwałodawczej samorządu opolskiego w 2015 r., ze względu na największą liczbę 

podjętych tego typu uchwał z naruszeniem prawa spośród ogółu stwierdzonych naruszeń. 

Oceniając uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji należy stwierdzić, że wskaźnik 

stwierdzonych przez Kolegium Izby naruszeń prawa uległ nieznacznemu zmniejszeniu  

z 2,5% w 2014 r. do 2,3% w analizowanym okresie. W 2015 r. zbadano 173 uchwały tego 

typu, uznając za zgodne z prawem 169, a w stosunku do 4 stwierdzono naruszenie prawa.  

W toku opiniowania projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

na 2015 r. wydano po jednej opinii z uwagami i zastrzeżeniami (2,2%) i 86 opinii 

pozytywnych (97,8%) o tych projektach. Opinii negatywnych nie wydano. 

W zakresie uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian  

w analizowanym okresie Kolegium Izby orzekło nieważność 3 uchwał w całości stwierdzając 

niespełnienie przez j.s.t. w latach następujących po roku budżetowym relacji określonej  

w art. 243 ufp. W porównaniu z 2014 r., w którym Kolegium Izby orzekło nieważność  

2 uchwał w całości, wskaźnik uchwał podjętych z naruszeniem prawa nieznacznie się 

zwiększył z poziomu 0,2% do 0,4%. 

Oceniając wykonanie budżetów samorządowych w roku 2015 przez pryzmat wydanych 

przez składy orzekające opinii o sprawozdaniach rocznych, stwierdzić należy, iż wskaźnik 

opinii pozytywnych był zbliżony do ubiegłorocznego i wyniósł 96,6%. Analizując dane 

zawarte w sprawozdaniach, w przypadku jednej gminy, skład orzekający stwierdził 
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występowanie nieprawidłowości i naruszenia obowiązujących przepisów, które skutkowały 

wydaniem opinii negatywnej.  

W odniesieniu do opinii o wnioskach Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium, 

stwierdzić należy, iż liczba wydanych opinii z uwagami była identyczna jak w roku ubiegłym, 

a wskaźnik poprawności stanowił 98,9%. Składy orzekające nie wydały żadnej opinii 

negatywnej w tym zakresie. 

III. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r. wykazała 

szereg nieprawidłowości o różnym ciężarze gatunkowym. Przy porównywaniu danych 

liczbowych i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w kolejnych latach należy uwzględnić 

fakt, iż w stosunku do roku poprzedniego kontrolami kompleksowymi objęto o 2 jednostki 

mniej, a struktura rodzajowa kontrolowanych jednostek była znacząco odmienna, chociażby 

z tego powodu, iż w 2014 r. skontrolowano 5 powiatów, natomiast w 2015 r. wśród 

skontrolowanych jednostek powiatów nie było wcale. Pomimo jednak mniejszej ilości kontroli 

kompleksowych w 2015 r. liczba stwierdzonych nieprawidłowości wzrosła o 6,7%. 

Prawidłowe i legalne gromadzenie oraz wydatkowanie środków publicznych jest 

wyznacznikiem kondycji danej jednostki samorządu, jak też sprawności w działaniu jej 

organów oraz w realizacji potrzeb wspólnoty samorządowej. Dlatego też istotnym elementem 

kontroli przeprowadzanych przez RIO, oprócz oceny działań samorządu w sferze gospodarki 

finansowej pod względem zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem 

faktycznym, jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie odnoszące się do skutków finansowych 

popełnionych i ujawnionych nieprawidłowości.  

W 2015 r. skutki finansowe stwierdzonych nieprawidłowości osiągnęły kwotę łączną 

1 371 602,12 zł. Dla porównania, w jednostkach kontrolowanych w roku poprzednim były 

one znacznie niższe, bowiem zamknęły się kwotą 685 053,81 zł. Jeśli zważyć,  

że dla szeregu ustaleń kontrolnych trudno jest dokonać jednoznacznego wymiaru 

finansowego, w szczególności w odniesieniu do nieprawidłowości związanych  

z dokumentacją działań związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym  

czy z ewidencją księgową, a wiele nieprawidłowości, szczególnie formalnych czy 

dokumentacyjnych, w ogóle nie daje się zwymiarować w zakresie rezultatów finansowych,  

to wartość ustalonych skutków finansowych jest wysoka. Dodatkowo fakt, iż kwota ta 

znacząco wzrosła w stosunku do kwoty z poprzedniego roku nie daje podstaw do optymizmu 

w zakresie wymierzonych w złotówkach skutków nieprawidłowości. 

W wyniku kontroli zrealizowanych w 2015 r. stwierdzono w sumie 28 przypadków 

zaciągnięcia zobowiązań przekraczających plan finansowy w 7 jednostkach i jest to wzrost 

w stosunku do roku poprzedniego, w którym pomimo przeprowadzenia większej liczby 
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kontroli kompleksowych stwierdzono 18 takich przypadków w 6 jednostkach. Ponadto  

w 3 jednostkach stwierdzono w sumie 21 przypadków nienależytego dokonania wstępnej 

kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym,  

co skutkowało zaciągnięciem zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym 

jednostki. Okoliczności, w jakich doszło do zaciągnięcia zobowiązań z przekroczeniem 

zakresu upoważnienia określonego planem finansowym wskazują, na niedostateczną 

kontrolę nad realizacją planów finansowych jednostek oraz na niewystarczającą znajomość 

przepisów prawa w tym zakresie. Zaciągnięcie zobowiązań z przekroczeniem zakresu 

upoważnienia określonego planem finansowym jednostki oraz nienależyte dokonanie 

wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych lub finansowych z planem finansowym, 

skutkowało skierowaniem 3 zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych  

o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

Przeprowadzone w 2015 r. kontrole wykazały również przypadki nieterminowego 

regulowania zobowiązań. W sumie w 2015 r. stwierdzono 17 przypadków nieterminowego 

regulowania zobowiązań w 2 jednostkach, co wskazuje na utrzymanie tendencji malejącej  

w zakresie występowania takich nieprawidłowości, gdyż w roku poprzednim stwierdzono  

53 przypadki w 5 jednostkach. Łączna kwota nieterminowo uregulowanych zobowiązań, 

ustalona w trakcie kontroli, wyniosła 148 772,02 zł, jednakże nie stwierdzono przypadków 

zapłaty karnych odsetek za zwłokę. 

Kontrole realizacji dochodów podatkowych wskazują, iż nadal najwięcej 

nieprawidłowości stwierdzanych jest w trakcie badania podatku od nieruchomości.  

Często stwierdzano nieegzekwowanie obowiązku składania informacji i deklaracji 

podatkowych, zarówno w podatku od nieruchomości jak i od środków transportowych,  

a także niepodejmowanie przez organ podatkowy czynności mających na celu dokładne 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz załatwienie sprawy. Niekorzystanie z uprawnień,  

którymi dysponuje organ podatkowy na podstawie art. 274a ustawy Ordynacja podatkowa,  

w konsekwencji przekładało się na dopuszczanie do wystąpienia sytuacji, w których 

podatnicy składali deklaracje podatkowe z opóźnieniem lub wcale ich nie składali.  

Na podstawie przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że w niektórych przypadkach 

podatnicy błędnie klasyfikowali część gruntów, jako niezwiązane lub związane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej i w sposób nieprawidłowy wykazywali je  

w deklaracjach. Skutecznym narzędziem zapobiegającym nieprawidłowościom  

w tym zakresie jest prawidłowa kontrola podatkowa, realizowana w myśl art. 281 § 1 ustawy 

Ordynacja podatkowa, jednakże w tym zakresie w wielu gminach stwierdzano zaniechania. 

Mniej liczną grupę nieprawidłowości, w obszarze realizacji dochodów podatkowych stanowiły 

nieprawidłowości związane z udzielaniem ulg i zwolnień podatkowych oraz niewłaściwym 
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podejmowaniem lub zaniechaniem czynności zmierzających do zastosowania środków 

egzekucyjnych zaległości z tytułu podatków i opłat. Stwierdzone w toku kontroli 

nieprawidłowości skutkowały uszczupleniem wpływów do budżetów kontrolowanych 

jednostek z tytułu podatków i opłat o łączną kwotę 975 917,54 zł.  

Nadal główną przyczyną występowania nieprawidłowości przy gospodarowaniu 

mieniem komunalnym i uzyskiwania z niego dochodów jest nierespektowanie przepisów 

prawa, bądź ich błędna interpretacja. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie najmu, 

dzierżawy i trwałego zarządu zostało stwierdzone w 20 kontrolowanych jednostkach,  

a w zakresie sprzedaży w 14 jednostkach. Podczas kontroli ujawniane były również 

nieprawidłowości polegające na nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a wymierne skutki 

finansowe tychże nieprawidłowości wyniosły łącznie 20 590,28 zł. Podczas kontroli 

stwierdzane były, tak jak i w roku poprzednim, nieprawidłowości polegające  

na nieprzekazywaniu we właściwej formie nieruchomości własnym jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. W 8 jednostkach stwierdzono 

niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządzenie planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości, w 5 nieprowadzenie lub nieprawidłowe prowadzenie ewidencji zasobu 

nieruchomości, a w 3 niepodjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym. 

W 2015 r. wydatki bieżące kontrolowanych jednostek wyniosły 507 600 tys. zł, z czego 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 238 994 tys. zł. 

Kontrole obejmowały swoim zakresem m.in. zagadnienia związane z prawidłowością 

naliczania i wypłacania pracownikom wynagrodzeń, wydatkowania środków z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przestrzeganiem zakresu upoważnienia do zaciągania 

zobowiązań i do dokonywania wydatków. Badaniem objęto również zagadnienie, dotyczące 

udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wraz z ich 

rozliczeniem. Niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalanie i wypłacanie wynagrodzeń 

pracownikom stwierdzono w 21 kontrolowanych jednostkach. Nieprawidłowości polegały 

głównie na ustaleniu i wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom w nieodpowiednich 

wysokościach, bądź na ich bezpodstawnym naliczeniu i wypłaceniu. Skutki finansowe tych 

nieprawidłowości wyniosły łącznie 7 355,20 zł, co stanowi znaczny spadek w stosunku  

do poprzedniego roku (97 296,09 zł). Łączna kwota zawyżonych wynagrodzeń wyniosła 

6 459,86 zł, a zaniżonych – 895,34 zł. Kontrole realizacji wydatków bieżących w zakresie 

ustalania i wypłaty diet radnym ujawniły, że w 3 jednostkach wypłacono diety radnym 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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W trakcie przeprowadzonych kontroli w 12 jednostkach stwierdzono nieprawidłowości 

dotyczące przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków. W 11 jednostkach 

dotyczyło to dokonywania wydatków w kwotach przekraczających wielkości ujęte w aktualnie 

obowiązującym planie finansowym, natomiast w jednej jednostce nieprawidłowość dotyczyła 

bezpodstawnego dokonywania wydatków. 

Kontrole w zakresie udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych ujawniły nieprawidłowości w 11 kontrolowanych jednostkach. Dotyczyły one  

w szczególności: naruszenia procedur przy przeprowadzaniu otwartych konkursów ofert.  

W 6 jednostkach stwierdzono przypadki nieprawidłowego rozliczenia dotacji udzielonych 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Podczas kontroli 7 jednostek 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. Polegały one w szczególności na nierespektowaniu uregulowań 

zawartych w regulaminach ZFŚS ustalonych przez kierowników tych jednostek. 

Jednym z obszarów, w którym liczba stwierdzonych w 2015 roku nieprawidłowości była 

najmniejsza było zagadnienie związane z wykorzystaniem dotacji przez jednostki 

samorządu terytorialnego. Zagadnienie to podlegało sprawdzeniu podczas każdej z kontroli 

kompleksowych, a analiza wyników kontroli w zakresie wykorzystania dotacji przez jednostki 

samorządu terytorialnego wskazuje, iż na tle lat poprzednich liczba stwierdzanych 

nieprawidłowości jak też ich wymiar finansowy są stosunkowo niewielkie, i ta sytuacja  

nie zmienia się w kolejnych latach. 

Badanie prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych odbyło się w trakcie wszystkich 

kontroli kompleksowych oraz części kontroli problemowych. Zakres kontroli realizacji zadań 

inwestycyjnych obejmował ocenę prawidłowości działań począwszy od wyboru wykonawców, 

przez realizację zadań, rozliczenie finansowe, aż do przyjęcia na stan ewidencyjny 

zrealizowanych inwestycji. Tradycyjnie najwięcej nieprawidłowości dotyczyło sfery udzielania 

zamówień publicznych. Do katalogu tych nieprawidłowości należy w szczególności zaliczyć 

naruszenia przepisów polegające na braku niektórych wymaganych elementów ogłoszeń, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo kosztorysów, na nieprawidłowym 

określaniu przedmiotu zamówienia, nieprawidłowym ustalaniu kwot wadium  

i na nieterminowym publikowaniu ogłoszeń. W trakcie 5 kontroli kompleksowych stwierdzono 

liczne nieprawidłowości w odniesieniu do technicznych wymogów ogłoszeń o zamówieniu,  

a w 2 stwierdzono przypadki nieprawidłowego określania kwot wadium. Ujawniono także  

2 przypadki nieprawidłowego ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w ten sposób,  

że wartość szacunkową zamówienia podawano w kwocie brutto.  
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W 4 skontrolowanych j.s.t. ujawniono nieprawidłowości polegające na nieterminowym 

ewidencjonowaniu środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji.  

Niektóre jednostki nie ujmowały w ewidencji wszystkich kosztów związanych z zadaniami 

inwestycyjnymi, takich jak np. koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji technicznej 

czy też koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. Takie postępowanie zaniżało wartość 

zadań inwestycyjnych i pozostawało w sprzeczności z zasadami klasyfikacji zdarzeń  

na koncie 080.  

Analizując przyczyny ujawnionych nieprawidłowości stwierdzić należy, iż były głównie 

związane z nierespektowaniem obowiązujących przepisów prawa bądź błędną ich 

interpretacją oraz z niedostatecznym nadzorem nad podległymi służbami ze strony 

kierownictwa kontrolowanych jednostek. 

Na podstawie wyników kontroli do kontrolowanych jednostek skierowano wystąpienia 

pokontrolne zawierające 190 wniosków do realizacji (w 2014 r. - 230 wniosków). 

Do Ministra Finansów skierowano 8 zawiadomień o nieprawidłowym wykazaniu  

w sprawozdaniach budżetowych danych stanowiących podstawę do naliczenia subwencji.  

W związku z ujawnionymi przypadkami noszącymi znamiona naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych, w 2015 r. skierowano 30 zawiadomień w tej sprawie do rzecznika 

dyscypliny finansów publicznych. 

Ustalenia jednej kontroli kompleksowej wskazywały na możliwość popełnienia czynów 

zabronionych przepisami kodeksu karnego, wobec czego Izba skierowała do organów 

ścigania 1 zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
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