
Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu  

określonego w uchwale budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego  

na 2018 rok 

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych1, w związku z art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2, składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki 

samorządu terytorialnego województwa opolskiego (jak również związki gmin) w uchwałach 

budżetowych na 2018 rok.  

Deficyt budżetowy został zaplanowany w uchwałach budżetowych 75 jednostek 

samorządu terytorialnego. W dwóch przypadkach skład orzekający z zastrzeżeniem ocenił 

możliwość sfinansowania deficytu.  

Prowadząc działalność opiniodawczą, składy orzekające zwracały uwagę na 

zaplanowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określone w uchwale 

budżetowej. Ujemna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego stanowi deficyt budżetu.  

Organ stanowiący, określając wysokość planowanego deficytu, ma obowiązek wskazać źródła jego 

pokrycia. Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, deficyt budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

− kredytów,  

− pożyczek,  

− nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, 

− wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 

− sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego,  

− prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego. 

Analiza uchwał budżetowych na 2018 rok, w których zaplanowano deficyt budżetowy 

prowadzi do wniosku, iż najczęściej wskazywanym źródłem jego pokrycia były kredyty (50 

przypadków) i pożyczki (40 przypadków), wolne środki (27 przypadków), nadwyżka budżetu z 

lat ubiegłych (13 przypadków), sprzedaż papierów wartościowych (8 przypadków) oraz spłata 

udzielonej pożyczki (2 przypadki). Jak wynika z powyższego, niejednokrotnie wskazywano 

więcej niż jedno źródło pokrycia deficytu budżetowego.  

 

Wydając opinie z zastrzeżeniami o możliwości sfinansowania deficytu, skład orzekający 

sformułował następujące uwagi i spostrzeżęnia: 

− zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych na sfinansowanie planowanego na 2018 

rok deficytu będzie miało wpływ na sytuację finansową powiatu w latach przyszłych. 

W związku z powyższym możliwość sfinansowania planowanego deficytu 

przychodami z zaciągniętych zobowiązań należy rozpatrywać w kontekście 

wieloletniej prognozy finansowej. Z uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej wynika, że uchwalona prognoza kwoty długu nie opiera się na 

                                                           
1 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 561) 
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 



spłatach zobowiązań w terminach wynikających z uprzednio zawartych umów. Ze 

względu na trudności w planowaniu spłat zobowiązań zgodnie z cyt. art. 243, Powiat 

podjął decyzję o ich zrestrukturyzowaniu i wydłużeniu ostatecznego terminu spłaty; 

− relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zaliczanych do długu 

publicznego wraz z odsetkami do prognozowanych dochodów ogółem, jest bliska 

przekroczenia  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 ustawy o 

finansach publicznych; 

− z przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej wynika, iż w roku 2018 Powiat spełnia relacje, o których mowa w art. 243 

oraz art. 244 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający zaznaczył, że trudna 

sytuacja finansowa SPZOZ, brak efektów wprowadzonych dotychczas oszczędności i 

racjonalizacji wydatków, jak również znaczące zwiększenie w 2018 roku 

planowanego długu Powiatu zdeterminują przyszłe planowanie wielkości 

budżetowych. Wykonanie planowanych wielkości finansowych, w tym dochodów ze 

sprzedaży mienia będzie miało istotny wpływ na spełnienie wskaźnika z art. 243 

ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach. 

 

Zgodnie z art. 246 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy o finansach publicznych, opinia w 

sprawie możliwości sfinansowania deficytu podlega opublikowaniu na zasadach określonych w 

ustawie o dostępie do informacji publicznej3. 

 

 

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

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

możliwości sfinansowania deficytu nie wniesiono odwołań. 

 

 

 

Opracowała      Zatwierdziła 
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3 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) 


