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Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin na 2018 r. 

 

W okresie od 17 października do 22 listopada 2017 r. jednostki samorządu 

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

budżetowych na 2018 r. Zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych,1 tj. do 15 listopada, do Izby wpłynęło 66 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 2018 

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

88 opinii, w tym 80 (90,9%) pozytywnych, 4 opinie z uwagami oraz 4  

opinie z zastrzeżeniami (9,1%). Opinii negatywnych nie wydano. 

Wyniki opiniowania w podziale na poszczególne typy jednostek samorządu 

terytorialnego przedstawia poniższa tabela.  

 

Wyszczególnienie 

Opinie 

pozytywne 

Opinie z 

uwagami lub 

zastrzeżeniam

i 

Opinie 

negatywne 

Opinie 

razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 64 91,4 6 8,6 -  70 

Miasto na 

prawach powiatu 
1 100,0 -  -  

1 

Powiaty 9 81,8 2 18,2 -  11 

Województwo 1 100,0 -  -  1 

Związki 5 100,0 -  -  5 

Razem: 80 90,9 8 9,1 -  88 

 

 

Składy orzekające w wydanych opiniach zwracały uwagę na następujące 

nieprawidłowości bądź usterki w projektach uchwał budżetowych, których wyeliminowanie 

przed podjęciem uchwały budżetowej na 2018 r., pozwoliło uniknąć wskazania w niej przez 

Kolegium naruszenia prawa:  

− niskie wykonanie dochodów majątkowych – skład orzekający zwrócił uwagę, że realizacja 

dochodów ze sprzedaży mienia  ma istotny wpływ na spełnienie relacji, o których mowa w 

art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy nadmienić, że składy orzekające RIO w 

                                                 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 
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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Opolu już kilkakrotnie zwracały uwagę na realność planowania dochodów z tego tytułu. 

Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych (ze sprzedaży mienia) to 

sytuacja, która utrzymuje się od kilku lat. W świetle powyższego skład wyraża 

zastrzeżenia  co do wykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia w roku 

2018 (2 przypadki), 

−     gmina zaplanowała w roku 2018 dochody majątkowe w rozdziale 92195, paragraf 078 

„Wpływy ze zbycia praw majątkowych”. Przyjęty mechanizm finansowania, zgodnie z 

którym Gmina uzyskuje ze Spółki gminnej środki (pozyskane od inwestora na 

finansowanie inwestycji) w celu poniesienia wydatków z tytułu nabycia udziałów w spółce 

na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a inwestorem, budzi istotne zastrzeżenia 

Składu w kontekście jego realności. Nie jest prawdopodobne sfinansowanie przez Spółkę 

zadań rewitalizacyjnych skoro kapitał pozyskany na ich realizację ma być częściowo 

przekazywany Gminie w celu spłaty zobowiązań wobec inwestora. Skład zwraca również 

uwagę na konieczność sfinansowania przez Gminę odsetek płatnych Inwestorowi od 

wniesionych na rzecz spółki środków (1 przypadek), 

− zaplanowano w rozdziale 92120 dochody, z tego część środków to dotacja celowa w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie 

inwestycyjne oraz z tytułu wpływu ze zwrotu podatku VAT dotyczącego tej inwestycji. 

Wobec złożonych wyjaśnień, w których przedstawiono stan faktyczny dot. ww. 

inwestycji, istnieje duże ryzyko nieuzyskania dofinansowania projektu. Skład orzekający 

wyraża zatem zastrzeżenia co do możliwości zrealizowania w pełni zaplanowanych przez 

Gminę dochodów majątkowych i bieżących z powyższych źródeł (1 przypadek), 

− w załączniku do projektu uchwały ustalono plan dotacji na rok 2018 uwzględniający tylko 

część planowanych do udzielenia przez Gminę dotacji (dotacje bieżące). Na mocy art. 214 

pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w załącznikach do uchwały zamieszcza się 

zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., tym samym w 

załączniku do projektu należało także uwzględnić wszystkie dotacje udzielane z budżetu 

j.s.t. (1 przypadek), 

− w treści projektu uchwały nie wskazano przeznaczenia nadwyżki budżetowej, co narusza 

postanowienia art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym 

uchwała budżetowa zawiera kwotę planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu (1przypadek), 

− w treści projektu uchwały budżetowej nie wyodrębniono, stosownie do postanowień art. 

212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, kwoty planowanego deficytu 
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rozumianego jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wraz ze źródłami jego 

pokrycia. Z planowanych w budżecie wielkości wynika, iż określono przychody oraz 

rozchody (1 przypadek), 

 skład orzekający wskazał, iż ustalona w projekcie budżetu kwota rezerwy na zarządzanie 

kryzysowe nie spełnia warunków zawartych w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym3. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową 

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie 

mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz 

wydatki na obsługę długu  (2 przypadki), 

 w treści projektu uchwały budżetowej ustalono limit na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz upoważniono Burmistrza do 

zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek. W odniesieniu do powyższego skład orzekający wskazał, że  

w projekcie budżetu Gmina nie zaplanowała żadnych przychodów zwrotnych stąd 

nieuprawnione jest zamieszczanie upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania kredytów  

i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, jak również ustalenie limitu 

zobowiązań w tym zakresie (1 przypadek), 

 zaplanowany w treści  projektu limit zobowiązań nie uwzględnia planowanych do 

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

publicznych, który stanowi, iż uchwała budżetowa zawiera limit zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których 

mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 cyt. ustawy (1 przypadek), jak również planowany w treści 

projektu limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek nie uwzględnia planowanych w 

projekcie wielkości np. wysokości planowanego deficytu oraz kwoty planowanych 

przychodów jednostki  z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Powyższe znajduje 

konsekwencje w planowanych upoważnieniach wójta (1 przypadek), 

 kwota długu przedstawiona w projekcie wieloletniej prognozy finansowej nie 

odzwierciedla całego zadłużenia Gminy i nie jest zgodna ze stanem faktycznym 

wynikającym z zaciągniętych przez Gminę zobowiązań (1 przypadek), 

 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zaliczanych do długu publicznego 

wraz z odsetkami do prognozowanych dochodów ogółem, jest bliska przekroczenia  

                                                 
3 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 209) 
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maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty. Wobec powyższego skład orzekający 

wskazał, iż niewielkie odchylenia od wykonania planowanych wielkości mogą 

spowodować brak spełnienia relacji określonej w art. 243 i art. 244 ustawy o finansach 

publicznych (1 przypadek), 

 nie zaplanowano po stornie wydatków środków z tytułu dotacji na prowadzenie  

i aktualizację  stałego rejestru wyborców (1 przypadek), 

 w załączniku do projektu uchwały budżetowej zaplanowano wydatki z tytułu funduszu 

sołeckiego, w tym zadanie: dotyczące wyjazdu integracyjnego mieszkańców. Skład 

orzekający wskazuje, że zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim4 środki 

funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku są 

zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze 

strategią rozwoju gminy. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla 

danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem (art. 5 ust. 3 ustawy). 

Tym samym należy zweryfikować miejsce planowanego wyjazdu integracyjnego 

mieszkańców sołectwa pod kątem spełnienia powyższego warunku (1 przypadek), 

    w załączniku do projektu budżetu ustalono Plan przychodów i kosztów zakładu 

budżetowego, w którym wykazano przychody zakładu m.in. z tytułu gospodarki 

odpadami. W załącznikach nr 1 (dochody) i 2 (wydatki) w rozdziale 90002 „Gospodarka 

odpadami” nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na funkcjonowanie sytemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w gminie, tj. dochodów i wydatków związanych z realizacją 

obowiązkowego zadania własnego gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach5 utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do 

obowiązkowych zadań własnych gminy. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 6r cyt. 

ustawy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. W 

przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowią dochód związku międzygminnego w całości lub w części 

odpowiednio do zakresu przejętych zadań. Z pobranych opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

                                                 
4 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz. 301 ze zm.) 
5 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (j.t Dz.U. z 2017 r., poz. 

1289) 



 5 

odpadami komunalnymi. Ponadto na mocy art. 6q cyt. ustawy w sprawach dotyczących 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych 

przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia 

przez związek międzygminny zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 

stanowią dochód związku międzygminnego - zarządowi związku międzygminnego 

(1przypadek), 

 w załączniku do projektu uchwały budżetowej ujęto zadanie inwestycyjne dotyczące 

przebudowy drogi powiatowej, w uzasadnieniu projektu nie wykazano podstaw 

(przyczyn) realizacji zadania powiatu związanego z przebudową drogi powiatowej przez 

gminę ( 1 przypadek), 

 jak wynika z załączników do projektu uchwały zaplanowano dotacje przedmiotową  dla 

spółki z o. o. Skład orzekający stwierdził, iż w obowiązujących przepisach prawnych brak 

jest podstaw do przekazywania spółce z o. o. dotacji przedmiotowych z budżetu gminy  

(1 przypadek), 

 nieprawidłowo wykazano wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 

do spółek prawa handlowego w grupie wydatków inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych, zamiast wydatków majątkowych. Wielkość ta została również 

nieprawidłowo wykazana w wyliczeniu wydatków wg. grup paragrafów (1 przypadek), 

 jak wynika z objaśnień do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wydatkach 

budżetu roku 2018 nie ujęto całej kwoty zobowiązań przypadającej do zapłaty na ten rok 

zgodnie z harmonogramem spłat. W wydatkach majątkowych nie ujęto środków z tytułu 

zobowiązań wynikających z już zawartej umowy, którą Zarząd planuje sfinansować 

subrogacją. Powyższe oznacza, iż w projekcie nie uwzględniono postanowień umów 

zawartych przez Powiat. Wskazuje to na naruszenie zasady, o której mowa w art. 44 ust. 3 

pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być 

dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań (1 przypadek), 

 stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki 

bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z 

lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy. Mając na 
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względzie założenia projektu, formalnie relacja ta zostanie spełniona bowiem wydatki 

bieżące zaplanowano na poziomie równym dochodom bieżącym. Zarazem wskazać 

należy, że brak nadwyżki operacyjnej w roku 2018 w sposób istotny zmniejszy 

możliwości obsługi zadłużenia w latach przyszłych (wpłynie na obniżenie dopuszczalnego 

poziomu spłat wyliczanego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych). Co 

istotne, w sytuacji niepełnej realizacji dochodów bądź konieczności sfinansowania 

nieplanowanych wydatków, istnieje ryzyko naruszenia relacji z art. 242 wykonując budżet 

roku 2018. W myśl bowiem art. 242 ust. 2, 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 (Powiat nie planuje w 2018 r. 

przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub wolnych środków)  

(1 przypadek), 

 skład orzekający wskazywał, iż jak wynika z załącznika do projektu uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej przedłożonego wraz z projektem uchwały budżetowej, 

w roku 2018 Powiat spełnia relacje, o których mowa w art. 243 oraz art. 244 cyt. ustawy o 

finansach publicznych umożliwiające zgodne ze wskazaną normą uchwalenie budżetu. 

Należy jednak mieć na względzie, iż ujęcie w rozchodach budżetu pełnej kwoty 

zobowiązań przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami skutkowałoby 

naruszeniem wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy (1 przypadek), 

 planowane w załączniku do projektu uchwały wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 

różnią się od tych wykazanych w przedstawionym izbie projekcie uchwały  w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej (1 przypadek), 

 wystąpiła rozbieżność wykazanej ogólnej kwoty wydatków majątkowych pomiędzy 

załącznikami   projektu uchwały (1 przypadek). 

 

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 2018 rok nie wniesiono odwołań.  

 

 

 

Opracowała                 Zatwierdziła 

Kinga Chodorowska              Magdalena Przybylska 


