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Analiza sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. 

pod kątem wystąpienia przesłanek skutkujących wystąpieniem do Kolegium Izby o podjęcie 

uchwały w sprawie sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

Notatkę sporządzono na podstawie analizy sprawozdań z wykonania budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2019 r. oraz opracowań będących  

w posiadaniu Izby. Wykorzystano dane ze sprawozdania Rb-27S - miesięczne/roczne 

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych1 i sprawozdania Rb-Z - kwartalne 

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji2.  

Na koniec 2019 r. wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego,  

z wyjątkiem Powiatu Kluczborskiego, spełniały po stronie wykonania indywidualny wskaźnik 

spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz relacji 

równoważenia budżetu w części bieżącej z art. 242 cyt. ustawy3.  

Do oceny sprawozdań pod kątem wystąpienia ewentualnych przesłanek skutkujących 

wystąpieniem do Kolegium Izby o podjęcie uchwały w sprawie raportu o stanie gospodarki 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego, należy wziąć pod uwagę wskaźniki 

powszechnie wykorzystywane przy badaniu kondycji finansowej jednostek. Jednym z nich jest 

wskaźnik zadłużenia mierzony jako relacja wysokości posiadanych zobowiązań według tytułów 

dłużnych do osiągniętych dochodów ogółem. 

Na koniec 2019 r. 3 jednostki (Lubsza, Reńska Wieś, Rudniki) nie posiadały żadnych 

zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, w przypadku Zdzieszowic 

wystąpiły jedynie zobowiązania wymagane w wysokości 342 zł, natomiast w pozostałych 

jednostkach wystąpiły zobowiązania zaliczane do długu. Łączna kwota zadłużenia wszystkich 

j.s.t. województwa opolskiego na koniec 2019 r. wynikająca ze sprawozdań Rb-Z wyniosła  

1 747 917 tys. zł. Zobowiązania ogółem j.s.t. województwa opolskiego w porównaniu do roku 

ubiegłego wzrosły o 209 395 tys. zł, tj. o 13,6%. W 37 jednostkach nastąpiło zmniejszenie 

zobowiązań w stosunku do 2018 r. o 62 065 tys. zł, natomiast w 42 jednostkach zobowiązania 

te wzrosły łącznie o 271 460 tys. zł. W jednej jednostce zostały na niezmienionym poziomie w 

porównaniu do roku poprzedniego, a w 3 jednostkach one nie wystąpiły. Średni poziom 

zobowiązań liczony do dochodów ogółem wszystkich j.s.t. województwa opolskiego wyniósł 

26,2%. 

Dane dotyczące zadłużenia poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego  zostały 

zaprezentowane w załączniku tabelarycznym nr 1 do notatki. 

Ilość jednostek w poszczególnych przedziałach zadłużenia obrazuje tabela poniżej. 

 
1Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(Dz.U. 2019 r. poz. 1393 ze zm). 

2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1773). 

3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm). 
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Wyszczególnienie 

Wskaźnik zadłużenia j.s.t. 

0% – 20,0% 20,1 %- 30,0% 30,1 %- 40,0% 40,1% - 50,0% powyżej 50,1% 

2019 r. 2018 r. 2019 r. 2018 r. 2019 r. 2018 r. 2019 r. 2018 r. 2019 r. 2018 r. 

Ogółem j.s.t., 

w tym: 
53 43 10 18 14 14 2 5 4 3 

- gminy 46 37 8 14 11 12 2 5 3 2 

- powiaty 6 6 2 2 2 2 0 0 1 1 

- miasto Opole    1 1      

- województwo 

samorządowe 
1   1       

 

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpiła zmiana liczby jednostek w poszczególnych 

przedziałach wskaźnika zadłużenia. 

W przedziale do 20,0% wskaźnika zadłużenia znalazły się 53 jednostki samorządu 

terytorialnego, co wskazuje na bezpieczną sytuację finansową tych jednostek. Wskaźnik 

zadłużenia między 20,1% - 30,0% posiadało 10 jednostek, natomiast wskaźnik zadłużenia 

przekraczający 30,0% w stosunku do dochodów wystąpił w 20 jednostkach. W mieście Opolu 

wskaźnik ten uległ zwiększeniu i mieścił się w przedziale powyżej 30,0%, natomiast w 

województwie samorządowym uległ zmniejszeniu i mieścił się w przedziale poniżej 20,0%. W 

przedziale 0,0% - 20,1% zwiększyła się o 10 liczba jednostek, zmalała zaś o 8 liczba jednostek, 

których zadłużenie mieściło się w przedziale od 20,1% do 30,0%. Liczba jednostek w 

przedziale od 30,1% - do 40,0%, nie uległa zmianie w porównaniu do roku ubiegłego. W 2019 

roku w 4 jednostkach (Nysa, Byczyna, Skarbimierz, Powiat Kluczborski) wskaźnik zadłużenia 

przekroczył 50,0%, co jest zjawiskiem negatywnym. W przypadku Powiatu Kluczborskiego i 

Byczyny wskaźnik ten przekroczył uzyskane dochody i wyniósł odpowiednio 104,8% i 

106,4%. W odniesieniu do Gminy Skarbimierz to na koniec 2019 r. relacja łącznej kwoty 

zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 68,0%. 

 

Ważnym elementem służącym do oceny sytuacji finansowej j.s.t. jest także zadłużenie 

wykazane w sprawozdaniach Rb-Z instytucji kultury oraz SP ZOZ, których organami 

założycielskimi są jednostki samorządu terytorialnego4. Zgodnie z przepisami w razie 

likwidacji tych jednostek zobowiązania przejmowane są przez jednostki samorządu 

terytorialnego, które są organem tworzącym lub organizatorem. 

Zobowiązania pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 41 527 tys. zł 

i w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o 2 462 tys. zł tj. 6,3%. Najwięcej 

zobowiązań wystąpiło w jednostkach nadzorowanych przez powiaty i województwo 

samorządowe. W ogólnej kwocie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych 

jednostek sektora finansów publicznych zobowiązania SP ZOZ stanowiły 2,3%, a instytucji 

kultury 0,1%. 

 
4 Wyłączono zobowiązania samorządowych osób prawnych samorządowego województwa opolskiego, gdyż z przepisów 

prawa nie wynika, że zobowiązania tych jednostek w przypadku ich likwidacji przejmowane są przez województwo. 

Jednocześnie zauważyć należy, iż w doktrynie i orzecznictwie istnieje rozbieżność co do istnienia takiej odpowiedzialności w 

przypadku nieodpłatnego przejęcia składników mienia od osób prawnych.   
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Na koniec 2019 roku, spośród wszystkich powiatów, 4 nie posiadały SP ZOZ (Kluczborski, 

Krapkowicki, Namysłowski i Opolski), natomiast w SP ZOZ w Powiecie Prudnickim nie 

wystąpiły zobowiązania. W pozostałych 6 powiatach zobowiązania SP ZOZ wyniosły łącznie 

39 257 tys. zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 10,3%. 

Zadłużenie SP ZOZ-ów w Województwie Samorządowym na koniec 2019 r. wyniosło 

 1 286 tys. zł i zmniejszyło się do roku poprzedniego o 46,7%.  

W gminach tylko jeden SPZOZ wykazał na koniec roku zobowiązania w wysokości  

30 tys. zł pochodzące z tytułu kredytów i pożyczek. 

 

Kolejnym wskaźnikiem podlegającym ocenie jest relacja skumulowanego zadłużenia j.s.t. 

i pozostałych jednostek sektora finansów do wykonanych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego dochodów. 

Skumulowany wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SP ZOZ, instytucje kultury),  

w stosunku do osiągniętych dochodów wskazuje, że zadłużenie pozostałych jednostek sektora 

finansów publicznych nie miało lub miało niewielki wpływ na opisywaną relację w mieście na 

prawach powiatu i gminach. 

Zadłużenie SP ZOZ występujące w powiatach i województwie samorządowym ma wpływ 

na skumulowany wskaźnik zadłużenia. 

Wskaźnik zadłużenia w powiatach, w przypadku przejęcia długu SP ZOZ, wzrósłby  

w przedziale od 1,6 punktu procentowego w Powiecie Strzeleckim do 17,3 punktu 

procentowego w Powiecie Głubczyckim. W Samorządowym Województwie Opolskim 

zobowiązania nadzorowanych jednostek spowodowałyby wzrost wskaźnika zadłużenia o 0,2 

punktu procentowego. 

 

O zaistnieniu przesłanek skutkujących wnioskowaniem do Kolegium o podjęcie uchwały  

w sprawie sporządzenia Raportu o stanie gospodarki finansowej decyduje wystąpienie zagrożeń 

w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zagrożenia te zostaną omówione 

szczegółowo w opracowaniu „Analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń w gospodarce 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2019 r. z 

uwzględnieniem art. 243 ustawy o finansach publicznych”. W związku z powyższym,  

w niniejszej notatce nie zostały powtórnie zamieszczone analizy dot. sytuacji gospodarki 

finansowej jednostek wymienionych jako zagrożone. 

W odniesieniu do działalności nadzorczej i opiniodawczej Izby, których wyniki należy 

uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o sporządzeniu Raportu o stanie gospodarki 

finansowej, należy stwierdzić, że składy orzekające nie wydały żadnej opinii negatywnej  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.  

W przypadku opinii pozytywnych, w sześciu przypadkach (Leśnica, Komprachcice, Nysa, 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Nyski) opinie zawierały uwagi, a 

w trzech zastrzeżenia (Powiat Brzeski, Byczyna, Pakosławice). 

W przypadku Powiatu Brzeskiego uwagi składu orzekającego dotyczyły sytuacji 

finansowej Brzeskiego Centrum Medycznego, w którym systematycznie rosną zobowiązania, w 
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tym zobowiązania wymagalne. Ponadto z roku na rok rośnie ujemny wynik finansowy 

Brzeskiego Centrum Medycznego, który pokrywany jest w części przez Powiat. 

W odniesieniu do Gminy Byczyna w opinii składu orzekającego zwrócono przede 

wszystkim uwagę na bardzo trudną sytuację finansową jednostki w związku z wysokim 

zadłużeniem, które w bezpośredni sposób rzutuje na stabilność finansową Gminy. 

W opinii do Gminy Pakosławice skład orzekający zwrócił uwagę na niskie wykonanie 

dochodów ze sprzedaży mienia, co może w drastyczny sposób wpłynąć na niespełnienie w 

kolejnych latach relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i 

umożliwienie zgodnego z prawem uchwalenia budżetu w kolejnych latach. Na koniec roku 

Gmina Pakosławice uszczupliła część środków z otrzymanej części oświatowej subwencji 

ogólnej na 2020 r. na pokrycie wydatków w 2019 r. 

W opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2019 r. skład 

orzekający wskazał, że wskaźnik łącznej kwoty zobowiązań finansowych Gminy wg stanu na 

31 grudnia 2019 r. w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wyniósł 50,6%. Skład Orzekający wskazał również, że zadłużenie na koniec roku 2019 wzrosło 

o 13,3% w porównaniu do roku poprzedniego (96 100 000 zł). Ponadto Gmina Nysa oprócz 

zadłużenia z tytułu kredytów oraz obligacji przychodowych posiada zobowiązania z tytułu 

zawartych umów wsparcia, przez które należy rozumieć finansowe instrumenty wspierania 

przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem 

samorządu w łącznej kwocie 45 533 660,00 zł. Zgodnie z art. 72 ust. la ustawy o finansach 

publicznych (obowiązującego 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. Tym samym 

szczególnej analizie należy poddać przedmiotowe zobowiązania biorąc pod uwagę kwotę długu 

spłacaną także wydatkami. Ponadto należy mieć na uwadze wykonanie dochodów 

majątkowych w wysokości 24 516 298,46 zł, tj. w 77,7%, natomiast wykonanie dochodów ze 

sprzedaży mienia w gminie wyniosło tylko 54,1% przyjętego planu. Skład Orzekający wskazał, 

iż: planowane w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej wielkości, w tym 

dochody ze sprzedaży majątku, a w świetle art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych 

również wielkości wykonane mają istotny wpływ na zachowanie relacji, o której mowa w art. 

243 ustawy o finansach publicznych, umożliwiającej zgodne z prawem uchwalenie budżetu w 

latach przyszłych oraz w świetle dyspozycji 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. 

Zaznaczyć należy, że również w pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Skarbimierz, skład orzekający odniósł się do relacji łącznej kwoty zobowiązań 

do wykonanych dochodów, która wyniosła 68,0%. 

W pozostałych wydanych opiniach nie wskazywano zdarzeń, które mogłyby skutkować 

zagrożeniem wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
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W 2019 roku w przypadku Powiatu Kluczborskiego Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu podjęło uchwałę 5/11/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. wzywającą Powiat 

do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego 

programu celem zaopiniowania wskazując, że przesłankami wezwania było orzeczenie na mocy 

uchwały nr 4/8/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. nieważności wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Kluczborskiego z powodu naruszenia art. 243 w związku z art. 226 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych w latach 2020 i 2021. Kluczową przyczyną tego rozstrzygnięcia było 

wykonanie w 2018 r. dochodów ze sprzedaży mienia w kwocie rażąco niższej od zaplanowanej, 

co oznaczało znaczny niedobór dochodów z tego źródła. Wskazano również na brak 

możliwości znacznego zwiększenia poziomu nadwyżki operacyjnej oraz brak możliwości 

uzyskania w 2019 r. dodatkowych dochodów ze sprzedaży mienia, powyższe uniemożliwiło 

uchwalenie przez Powiat wieloletniej prognozy finansowej. Dodatkowo wyniki dotychczasowej 

działalności kontrolnej, nadzorczej i opiniodawczej Izby potwierdziły zagrożenie realizacji 

zadań publicznych, poprzez zagrożenie utraty płynności finansowej Powiatu, rozumianej jako 

zdolność do terminowej obsługi zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki 

samorządu terytorialnego. Następnie Kolegium podjęło uchwałę 16/24/2019 z dnia 22 maja 

2019 r. o sporządzeniu raportu o stanie gospodarki finansowej Powiatu Kluczborskiego, który 

został przyjęty przez Kolegium. W dniu 22 lipca 2019 r. zgodnie z uchwałą 21/32/2019 

Kolegium przyjęło raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Kluczborskiego, który został 

przekazany organom Powiatu. Jak wynika z raportu wystąpienie łącznie przesłanek, o których 

mowa w art. 240 a ustawy o finansach publicznych uzasadniało wezwanie Powiatu 

Kluczborskiego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz 

sporządzenia przez RIO raportu.  

Od uchwały Kolegium w sprawie przyjęcia Raportu nie złożono odwołania. Powiat 

Kluczborski w 2019 r. na podstawie złożonych dokumentów w Ministerstwie Finansów 

otrzymał pożyczkę z budżetu państwa. 

Ze względu na opisaną sytuację finansową w gminach: Byczyna, Pakosławice i Nysa 

wskazany jest bieżący monitoring sytuacji finansowej tych jednostek, a w przypadku braku 

poprawy sytuacji finansowej wystąpienie do Kolegium o sporządzenie raportu o stanie 

gospodarki finansowej tych jednostek. Wskazany jest również monitoring sytuacji finansowej 

Powiatu Brzeskiego z uwagi na rosnące zadłużenie SP ZOZ, co może skutkować wzrostem 

zadłużenia jednostki oraz Powiatu Kluczborskiego ze względu na wdrożony program 

postępowania  naprawczego  oraz otrzymaną pożyczkę z budżetu państwa. 

 

Przygotowała        Zatwierdziła 

Z-ca Naczelnika Wydziału      Naczelnik Wydziału 

Informacji Analiz i Szkoleń      Informacji Analiz i Szkoleń 

Barbara Wołczak       Magdalena Przybylska 

 
Załącznik  

1. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w latach 2018-2019. 


