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Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków na 2021 r. 

 

W okresie od 23 października do 27 listopada 2020 r. jednostki samorządu 

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

budżetowych na 2021 r. Zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych,1 tj. do 16 listopada, do Izby wpłynęły 73 projekty.  

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 2021 

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

87 opinii, w tym 73 pozytywne, 12 z uwagami, 2 z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie 

wydano.  

Wyniki opiniowania w podziale na poszczególne typy jednostek samorządu 

terytorialnego przedstawia poniższa tabela.  

 

Wyszczególnienie 

Opinie 

pozytywne 

Opinie z 

uwagami 

Opinie z 

zastrzeżeniami 

Opinie 

negatywne 

Opinie 

razem 

ilość % ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 60 85,7 8 11,4 2 2,9 - - 70 

Miasto na 

prawach powiatu 
1 100,0 - - - - - - 1 

Powiaty 8 72,7 3 27,3 - - - - 11 

Województwo 1 100,0 - - - - - - 1 

Związki 3 75,0 1 25,0 - - - - 4 

Razem 73 83,9 12 13,8 2 2,3 - - 87 

 

Składy orzekające w wydanych opiniach zwracały uwagę na następujące 

nieprawidłowości bądź usterki w projektach uchwał budżetowych, których wyeliminowanie 

przed podjęciem uchwały budżetowej na 2021 r., pozwoliło uniknąć wskazania w niej przez 

Kolegium naruszenia prawa:  

−  w załączniku do projektu budżetu na 2021 r. wyodrębniono przedsięwzięcia realizowane                 

w ramach funduszu sołeckiego. Skład Orzekający zauważa, że w myśl art. 2 ust. 6 ustawy                

 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 
2 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) 
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o funduszu sołeckim3, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które 

zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5 są zadaniami własnymi gminy, służą 

poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wobec 

powyższego należy przeanalizować wskazane w załączniku przedsięwzięcia pod kątem 

spełnienia wymogów cyt. art. 2 ust. 6 i ewentualnie doprecyzować je. Należy mieć na 

uwadze, że art. 5 ust. 11 ustawy o funduszu sołeckim, obliguje radę gminy aby uchwalając 

budżet odrzuciła wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie 

spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7 (5 przypadków); 

−  ustalenie w projekcie uchwały budżetowej rezerwy celowej na realizację zadań własnych                   

w zakresie zarządzania kryzysowego z naruszeniem art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym4 w zw. z art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, gdyż powołana 

kwota jest niższa od ustawowego progu kwoty minimalnej określonej przywołanym 

przepisem ustawy o zarządzaniu kryzysowym (2 przypadki); 

−  struktura wydatków majątkowych nie wypełnia dyspozycji art. 236 ust. 4 ustawy o finansach 

publicznych (2 przypadki); 

−  naruszono art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiący, że uchwała 

budżetowa określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90.                             

W ustalonym stanie prawidłowo określony limit zobowiązań winien stanowić sumę 

planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 

pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu oraz przychodów                 

z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (5 przypadków); 

−  nieprawidłowo określono wysokość rezerwy celowej z przeznaczeniem na budżet 

obywatelski. Zgodnie z brzmieniem art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych                  

w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe: na 

wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być 

dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zatem 

kwota przeznaczona na finansowanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego winna 

zostać zaklasyfikowana jako rezerwa celowa (1 przypadek); 

−  jak wynika z przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej na 2021 rok w latach prognozy 2023 - 2024 Gmina nie spełnia wymogów 

określonych zarówno powołaną dyspozycją art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jak 

 
3 Ustawa z dnia 21 lutego 2016 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) 
4 Ustawa 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) 
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i art. 243 cytowanej ustawy, co wyklucza w powołanym okresie możliwość zgodnego                       

z prawem uchwalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego budżetu.  

W ocenie składu orzekającego ustalony stan winien stanowić o podstawie korekty założeń 

budżetowych począwszy od 2021 r. celem przywrócenia w latach 2023 – 2024 relacji 

zgodnych z wyżej powołanymi przepisami (1 przypadek); 

−  zadłużenie Gminy jest bardzo wysokie i stanowi 122,2% planowanych dochodów ogółem. 

Obsługa tak znacznego zadłużenia wymaga podejmowania dalszych działań 

oszczędnościowych i wypracowywania jak największych nadwyżek operacyjnych  

(1 przypadek); 

−  w odniesieniu do upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów krótkoterminowych na 

pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy oraz do emitowania obligacji komunalnych 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji. Skład Orzekający 

wskazał, że zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, uchwała 

budżetowa określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90. W projekcie 

budżetu nie został ustalony limit zobowiązań z powyższych tytułów (1 przypadek); 

−  w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany  

z zaciągniętych kredytów oraz środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

tych środków. 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. Przedłożony 

projekt budżetu nie spełnia powyższej reguły. Skład orzekający zauważa, iż w projekcie 

zaplanowano przychody z tytułu środków wynikających z rozliczenia środków określonych  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, jednak środki takie będą mogły 

pokrywać deficyt operacyjny budżetu dopiero począwszy od roku 2022 (1przypadek); 

−  w związku z planowaniem pokrycia deficytu przychodami z różnych tytułów, projekt budżetu 

powinien wskazywać nie tylko rodzaje przychodów, ale też wielkości tych przychodów                         

w odniesieniu do poszczególnych źródeł (2 przypadki); 
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−  ustalone w projekcie uchwały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami   

komunalnymi są niższe, niż wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.                       

W odniesieniu do powyższego skład orzekający wskazał, iż wykładnia przepisów ustawy                   

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach5 wskazuje, iż koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi winny być finansowane z pobranych opłat                      

(5 przypadków). 

 

 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 2021 rok nie wniesiono odwołań.  

 

 

 

Opracowała                 Zatwierdziła 

 

Barbara Wołczak              Magdalena Przybylska 

 
5 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 


