
Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego województwa opolskiego oraz związków za 2019 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 
przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

W okresie od 20 marca do 30 kwietnia 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 wydano 87 opinii, z czego 78 było pozytywnych (89,7%), 6 z uwagami 
(6,9%), a 3 z zastrzeżeniami (3,4%). Opinii negatywnych nie wydano. Wyniki opiniowania 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

Wyszczególnienie 

Opinie  
pozytywne 

Opinie  
z uwagami 

Opinie z 
zastrzeżeniami 

Opinie 
negatywne 

Razem 

ilość % ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 65 92,9 3 4,3 2 2,9 0 - 70 

Miasto na prawach 
powiatu 

1 100,0 0 - 0 - 0 - 1 

Powiaty 7 63,6 3 27,3 1 9,1 0 - 11 

Województwo 1 100,0 0 - 0 - 0 - 1 

Związki 4 100,0 0 - 0 - 0 - 4 

Razem 78 89,7 6 6,9 3 3,4 0 - 87 

 
Składy orzekające w wydanych opiniach zwracały uwagę na następujące 

nieprawidłowości w zakresie dochodów, wydatków i zobowiązań. 
▪ w zakresie realizacji dochodów: 
- planowane w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej dochody ze 
sprzedaży majątku zostały wykonane w niewielkim stopniu. W świetle art. 243 ust. 2 pkt 4 
ustawy o finansach publicznych wielkości wykonane mają również istotny wpływ na 
zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 tej ustawy, umożliwiającej zgodne z prawem 
uchwalenie budżetu w latach przyszłych. Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych prognoza wielkości ujętych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego 
dochodów winna być sytuowana w przesłankach umożliwiających ich wykonanie zgodnie 
z przyjętymi założeniami, tj. obejmować prawidłowe przewidywanie rozmiarów operacji 
zgodnie z ich charakterem oraz w sposób możliwy do realizacji (2 przypadki).  
Powyższa uwaga powtarzała się we wcześniejszych opiniach Składów orzekających 1 gminy; 
- ze sprawozdania z wykonania budżetu gminy wynikało, że gospodarka odpadami w 2019 r. 
była realizowana w ramach działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, co było niezgodne z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach3. Utrzymanie czystości i porządku w gminach 

 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). 
2 Ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137). 
3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 
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należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Skład orzekający podkreślił, że zgodnie z art. 
6r cyt. ustawy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a z 
pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania 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 podatkowa4, 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. Kwestia ta była już wcześniej sygnalizowana w uchwałach Składu 
orzekającego (1 przypadek); 
 
▪ w zakresie realizacji wydatków: 
- w powiecie przekroczono plan wydatków w Dziale 801 Rozdziale 80152 § 4010 klasyfikacji 
o kwotę 4 060,70 zł, co uchybia dyspozycjom art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
nakazującym ponoszenie wydatków publicznych na cele i w wysokościach ustalonych 
w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz planie finansowym jednostki 
sektora finansów publicznych (1 przypadek); 
- w powiecie dokonano zapłaty odsetek od przeterminowanych zobowiązań, co uchybiało 
dyspozycjom art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych nakazującym aby wydatki 
publiczne były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

− uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

− optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, 
(2 przypadki); 
- powiat poniósł wydatki z tytułu kar w wysokości 24 000,00 zł w związku z użytkowaniem tężni 
bez wymaganego zawiadomienia o zakończeniu budowy, co narusza kryteria celowego i 
oszczędnego dokonywania wydatków publicznych określone w art. 44 ust. 3 ustawy 
o  finansach publicznych (1 przypadek); 
- gmina zapłaciła odszkodowania wraz z odsetkami w związku z niezrealizowaniem inwestycji 
na działkach otrzymanych nieodpłatnie w latach poprzednich i niezagospodarowaniem 
zgodnie z celem nieodpłatnie przekazanej nieruchomości. Zapłata odsetek i odszkodowań 
wskazuje, iż przy prowadzeniu gospodarki finansowej nie były zachowane zasady z art. 44 ust. 
3 ustawy o finansach publicznych oraz z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym5. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest 
zgodnie powołanym przepisem ustawy o samorządzie gminnym zachowanie szczególnej 
staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia (1 przypadek); 
- na koniec roku 2019 w powiecie nie została spełniona relacja, o której mowa w art. 242 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych zarówno po planie jak i po wykonaniu. Powyższe wskazuje na 
niedostosowanie poziomu wydatków bieżących do osiąganych dochodów bieżących. 
Niespełnienie relacji było założone w Programie Postępowania Naprawczego Powiatu, a to 
oznacza, że oceniając spełnienie relacji należy uwzględnić również reguły wynikające z art. 224 
ustawy o finansach publicznych (1 przypadek);  
 

 
ze zm.). 
4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). 
5 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) 
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▪ w zakresie zobowiązań j.s.t. i zobowiązań SPZOZ: 
- zadłużenie gminy na koniec 2019 roku obejmowało nie tylko zobowiązania z tytułu kredytów 
oraz obligacji przychodowych w łącznej wysokości 128 200 000 zł (50,6% w relacji do 
dochodów), ale również zobowiązania z tytułu zawartych umów wsparcia. Przez umowy 
wsparcia należy rozumieć finansowe instrumenty wspierania przez jednostki samorządu 
terytorialnego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem samorządu. Zgodnie z art. 72 

ust. 1a ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., 
tytuły dłużne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 obejmują zobowiązania finansowe wynikające 
ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych 
stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających 
z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i 
pożyczek oraz przyjętych depozytów. Wobec powyższego Skład orzekający podkreślił w opinii, 
że szczególnej analizie należy poddać przedmiotowe zobowiązania j.s.t. biorąc pod uwagę 
także kwotę długu spłacaną wydatkami (1 przypadek); 
- ze Sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej za 2019 r. wynikało, że na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadał on zobowiązania 
wymagalne, co mogło wskazywać na naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne tej jednostki powinny być dokonywane m.in.: 

− w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

− w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
Skład orzekający zwracał przy tym uwagę, że na stan zobowiązań Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej, w tym na występowanie zobowiązań wymagalnych w kontekście 
odpowiednich uregulowań ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej6, może 
mieć wpływ na stan zadłużenia Powiatu (3 przypadki); 
- wobec sytuacji systematycznego wzrostu zobowiązań SPZOZ, w tym zobowiązań 
wymagalnych Skład orzekający zwrócił uwagę, że zakładane w programach naprawczych tego 
podmiotu działania nie przynoszą oszczędności, z których można byłoby uregulować 
zobowiązania wymagalne. Kwestia ta była już wielokrotnie podnoszona w opiniach, że 
sytuacja finansowa SPZOZ wymaga nie tylko bieżącej analizy sytuacji finansowej ale i podjęcia 
adekwatnych działań, bowiem w sytuacji określonej w odpowiednich uregulowaniach ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przedmiotowe zobowiązania mogą stać się 
zobowiązaniami powiatu. Ponadto zgodnie z art. 121 cyt. ustawy obowiązkiem władz powiatu 
jest sprawowanie nadzoru nad podmiotem leczniczym, który w szczególności obejmować 
winien zgodność działań podmiotu leczniczego z przepisami prawa oraz pod względem 
celowości, gospodarności i rzetelności (1 przypadek). 
- łączna kwota długu powiatu według stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła 79 193 402,20 zł, 
a w relacji do wykonanych dochodów 104,8. Skład orzekający zwrócił uwagę, że mimo 
opisanych w sprawozdaniu działań restrukturyzacyjnych, a w szczególności spłaty zobowiązań 
wobec Komunalnego Funduszu Inwestycji Zamkniętych, obsługa tak drastycznie wysokiego 
zadłużenia, wymaga bezwzględnej realizacji programu naprawczego oraz przestrzegania 
warunków udzielonej z budżetu Państwa pożyczki (1 przypadek); 
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r. gmina posiadała zadłużenie 
w wysokości 65 792 899,95 zł, co stanowiło 106,4% wykonanych dochodów. Skład orzekający 
wskazał, iż pomimo dokonywania spłat kolejnych rat zobowiązania wobec Komunalnego 

 
6 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.). 
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Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, aktualne zadłużenie zdecydowanie przekracza 
potencjał dochodowy Gminy. Co prawda w 2019 r. gmina w ramach ogólnej kwoty 
wykonanych dochodów uzyskała dochody majątkowe z tytułu umorzenia udziałów w Spółce 
w kwocie 15 000 000 zł, w związku z procesem jej likwidacji, co zdecydowanie wpłynęło na 
zwiększenie wykonanych dochodów, jednak wysokie zadłużenie Gminy w sposób bezpośredni 
rzutuje na jej stabilność finansową (1 przypadek); 
- ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 
wynikało, że gmina wykonała przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości wyższej niż 
były zaplanowane. Według wyjaśnień Burmistrza kwota będąca ponadplanowym przychodem 
roku 2019 stanowiła część zobowiązania finansowego zawartego w roku poprzednim i nie 
wynikała z tytułu zaciągnięcia przez organ wykonawczy nowego zobowiązania finansowego w 
roku 2019. Powyższe działanie było niezgodne z art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
według którego suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do 
tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz zobowiązań z wyemitowanych 
papierów wartościowych nie może przekroczyć kwot określonych w uchwale budżetowej 
jednostki samorządu terytorialnego. W sytuacji, gdy w roku 2018 nie wykorzystano całej 
pożyczki i część środków wpłynęła do budżetu Gminy w roku 2019, fakt ten winien znaleźć 
odzwierciedlenie w uchwale budżetowej obowiązującej w 2019 roku (1 przypadek); 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od uchwał 
Składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu. Żadna z j.s.t. nie złożyła odwołania od opinii. 
 
 
 
 

Opracowała         Zatwierdziła 

Katarzyna Sikocińska       Magdalena Przybylska 

 


