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Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin na 2017 r. 

 

W okresie od 31 października do 21 listopada 2016 r. jednostki samorządu 

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

budżetowych na 2017 r. Zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych,1 tj. do 15 listopada, do Izby wpłynęło 68 projektów.  

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

o regionalnych izbach obrachunkowych2, opiniowały przedłożone projekty budżetów na 2017 

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

88 opinii, w tym 83 (94,3%) pozytywne, 3 (3,4%) opinie z uwagami oraz 2 (2,3%)   

opinie negatywne.  

Wyniki opiniowania w podziale na poszczególne typy jednostek samorządu 

terytorialnego przedstawia poniższa tabela.  

 

Wyszczególnienie 

Opinie 

pozytywne 

Opinie z 

uwagami lub 

zastrzeżeniam

i 

Opinie 

negatywne 

Opinie 

razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 66 94,2 2 2,9 2 2,9 70 

Miasto na 

prawach powiatu 
1 100,0 -  -  

1 

Powiaty 11 100,0 -  -  11 

Województwo 1 100,0 -  -  1 

Związki 4 80,0 1 20,0 -  5 

Razem: 83 94,3 3 3,4 2 2,3 88 

 

 

Składy orzekające w wydanych opiniach zwracały uwagę na następujące 

nieprawidłowości bądź usterki w projektach uchwał budżetowych, których wyeliminowanie 

przed podjęciem uchwały budżetowej na 2017 r., pozwoliło uniknąć wskazania w niej przez 

Kolegium naruszenia prawa:  

 nieprawidłowo określono, w treści projektu uchwały, kwotę limitu zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek, co narusza art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych (1 przypadek), jak również zasadna jest korekta zakresu upoważnienia dla 

                                                 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) 
2 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 561) 
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burmistrza zgodnie z regulacją art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  

(1 przypadek), 

 niewłaściwie określono wysokość rezerwy ogólnej, co narusza art. 222 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (1 przypadek). Stwierdzono również, 

że obowiązkową rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w zaniżonej 

kwocie. Powinna ona wynosić co najmniej 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i 

pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym (1 przypadek), 

 wystąpiła niezgodność kwoty wydatków bieżących pomiędzy treścią normatywną 

uchwały a załącznikiem  do uchwały (1 przypadek), 

 w załączniku do uchwały budżetowej nie wyróżniono wydatków na obsługę długu, 

stosownie do art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (1 przypadek), 

 zaplanowany w projekcie deficyt budżetu, nie znajduje umocowania w planowanych 

wielkościach budżetowych tj. w planowanych w równych wysokościach dochodach  

i wydatkach (1 przypadek). 

Wydano dwie opinie negatywne. Zgodnie z uzasadnieniem do projektów uchwał 

budżetowych dwóch jst głównym czynnikiem determinującym projekty budżetów na  

2017 rok jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia 

granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz 

zmiany nazwy gminy. Wskazano, iż w wyniku zmiany granic, polegającej na wyłączeniu  

z gmin części obszaru niektórych sołectw a w związku z tym przede wszystkim zmianą 

wpływów budżetowych gminy stanęły przed problemem zrównoważenia budżetu w roku 

2017 i następnych latach a tym samym spełnienia relacji z art. 242 oraz 243 ustawy  

o finansach publicznych. Wobec braku spełnienia powołanych relacji z ustawy, o finansach 

publicznych, skład orzekający uznał, iż brak jest możliwości uchwalenia budżetu w kształcie 

zaproponowanym przez organ wykonawczy.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od opinii 

składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Izby. Od wydanych opinii  

o przedłożonych projektach uchwał budżetowych na 2017 rok nie wniesiono odwołań.  
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