
 

 
Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 2017 r. 

 
 

 Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1, 
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz zarządy powiatów, województwa  
i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2017 r.  

W okresie od 14 marca do 4 maja br. składy orzekające Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu, na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy  
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych2, opiniowały 
przedłożone sprawozdania. Łącznie zostało wydanych 88 opinii, w tym 82 pozytywne 
(93,2%), 2 opinie z uwagami (2,3%) oraz 4 opinie z zastrzeżeniami (4,5%).Opinii 
negatywnych nie wydano. Wyniki opiniowania zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Wyszczególnienie 
Opinie pozytywne 

Opinie z 
uwagami lub 

zastrzeżeniami  

Opinie  
negatywne Razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 66   94,3 4 5,7 - - 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: 82   93,2 6 6,8 - - 88 

 
Składy orzekające w wydanych opiniach zwracały uwagę na następujące 

nieprawidłowości: 
− nastąpił drastyczny wzrost zadłużenia gminy o 506 % w porównaniu do roku 

poprzedniego. Powyższa kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynikała m.in. z 
zawartych umów z funduszem inwestycyjnym. 

− niskie wykonanie dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005, § 077 – wpłaty 
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości (2 przypadki), 

− w sprawozdaniu opisowym Zarząd Powiatu nie odniósł się do braku wykonania 

zaplanowanych dochodów majątkowych w rozdziale 70005, paragraf 0770. W 

odniesieniu do powyższego skład orzekający zwrócił uwagę, iż planowane w uchwale 

budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej wielkości, w tym dochody ze 

sprzedaży majątku mają istotny wpływ na zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, umożliwiającej zgodne z 

prawem uchwalenie budżetu w latach przyszłych. Ponadto planowane wielkości 

finansowe w wieloletniej prognozie finansowej powinny być realistyczne, 

− w części opisowej sprawozdania z planu finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej wykazano zobowiązania wymagalne, co stanowi naruszenie 
zasady, o której mowa w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Zdaniem 
składu orzekającego zagadnienie, o którym mowa powyżej wymaga pogłębionej analizy 
przez Zarząd Powiatu, bowiem w sytuacji określonej w odpowiednich uregulowaniach 

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



 

ustawy o działalności leczniczej3 przedmiotowe zobowiązania mogą się stać 
zobowiązaniami powiatu. (1 przypadek), 

− jak wynika ze sprawozdania Burmistrza, plan rozchodów budżetu w ciągu roku 2017 
został zwiększony z tytułu udzielonej pożyczki dla instytucji kultury. Udzielone przez 
Burmistrza Gminy wyjaśnienia wskazują, iż udzielając pożyczki dla instytucji kultury w 
roku 2017, organ stanowiący nie podjął właściwej uchwały w przedmiotowej sprawie. W 
ocenie składu orzekającego, w sytuacji, gdy udzielenie pożyczki ma charakter 
długoterminowy i odnosi się do zobowiązania, którego termin wykonania wykracza poza 
rok budżetowy, organem właściwym do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia pożyczki 
jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wynika to z interpretacji 
przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym4, 

− przy wykonywaniu budżetu gminy w roku 2017 doszło do przekroczenia planu 
rozchodów, co wskazuje na naruszenie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych, w myśl którego, ujęte w budżetach jednostek samorządu 
terytorialnego łączne rozchody - stanowią nieprzekraczalny limit. Skład podkreślał, iż fakt 
przekroczenia planu rozchodów ponad limity określone przez Radę Gminy, nie został w 
treści sprawozdania expressis verbis ujawniony, 

− w przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy nie zawarto 

jakichkolwiek odniesień do zidentyfikowanych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu obszarów naruszenia prawa związanych z przedmiotem 

wykonania budżetu Gminy za 2017 r., co uchybia zarówno wymogom określonym w art. 

267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jak i przeczy sformułowanym stwierdzeniom 

Wójta, iż budżet gminy w 2017 r. wykonywany był zgodnie z uchwałami Rady Gminy i 

zarządzeniami Wójta Gminy oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, 

− skład orzekający wskazał, iż zaciągnięcie zobowiązania i dokonanie wydatku z budżetu 

Gminy na remont drogi leśnej stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz zaciągnięcie 

zobowiązania na jej odśnieżenie sytuować należy poza zakresem zadań Gminy, co 

implikuje stwierdzeniem naruszenia art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym w związku z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

nakazującego ponoszenie wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych 

rodzajów wydatków. 

Powyższe nieprawidłowości mogą wypełniać znamiona czynów określonych w ustawie z 

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

publicznych w zakresie dotyczącym zaciągnięcia lub zmiany zobowiązania z 

naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania lub zmiany zobowiązań przez jednostkę 

sektora finansów publicznych jak również dokonania wydatku ze środków publicznych 

bez upoważnienia określonego uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z 

przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących 

dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków, 

− w sprawozdaniu opisowym Zarząd Powiatu przedstawił jedynie zobowiązania ujęte w 

części A - Zobowiązania wg tytułów dłużnych w sprawozdaniu Rb-Z sporządzonym wg 

stanu na koniec IV kwartału 2017 r. Jak wynika z przekazanych Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej informacji o zobowiązaniach finansowych Powiatu wg stanu na dzień 

31.12.2017 r. Powiat posiadał także zobowiązania krótkoterminowe wynikające z umów 

nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych 

(wykazane w części D sprawozdania Rb-Z). Ponadto w ramach zawartych umów 

leasingu operacyjnego Powiat posiada zobowiązania z tytułu zawartych umów. W 

                                                 
3 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 20186 r. poz. 160) 
4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 



 

sprawozdaniu brak jest odniesienia się Zarządu do powyższej kwestii. 

 
 
 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od uchwały 
składu orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Od wydanych opinii o sprawozdaniach z wykonania 
budżetów za 2017 rok nie wniesiono odwołań.  
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