
Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego województwa opolskiego oraz związków za 2020 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 2020 r. 

W okresie od 2 marca do 14 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 wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Łącznie 
wydano 87 opinii, z czego 82 były pozytywne (94,3%), 3 z uwagami (3,4%), a 2 z 
zastrzeżeniami (2,3%). 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 69 98,6 0 0,0 1 1,4 0 - 70 

Miasto na prawach 
powiatu 

1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 - 1 

Powiaty 8 72,7 2 18,2 1 9,1 0 - 11 

Województwo 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 - 1 

Związki 3 75,0 1 25,0 0 0,0 0 - 4 

Razem 82 94,3 3 3,4 2 2,3 0 - 87 

 
Przyczyną wskazania przez Skład orzekający zastrzeżeń w stosunku do sprawozdania 

opisowego Gminy było jej wysokie zadłużenie. Pomimo dokonywania przez Gminę 
systematycznych spłat rat zobowiązań, nadal pozostaje ono na poziomie przewyższającym 
potencjał dochodowy. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego łączna kwota 
zobowiązań finansowych Gminy według stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 61 549 616,88 
zł, co stanowiło 115% wykonanych dochodów.  

Ponadto Skład orzekający zwrócił uwagę, że po kontroli Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, wskazano Gminie brak zagospodarowania nieruchomości zgodnie z celem 
przekazania wskazanej w sprawozdaniu nieruchomości w Biskupicach oraz niezgodne 
z przeznaczeniem użytkowanie części lokali mieszkalnych w budynkach w Polanowicach. 
Gmina zobowiązana była do zwrotu wartości tych nieruchomości, w związku z czym poniosła 
wydatek w łącznej wysokości 59 158 zł (rozdział 70005, paragraf 6060), ale jako sporna 
pozostaje kwota 112 412,80 zł, której Gmina nie zapłaciła.  
 

Opinię z zastrzeżeniami dla Powiatu Skład orzekający wydał po uwzględnieniu sytuacji 
finansowej Brzeskiego Centrum Medycznego, dla którego Powiat jest podmiotem 

 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). 
2 Ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137). 
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tworzącym. Zobowiązania Brzeskiego Centrum Medycznego systematycznie rosły na 
przestrzeni analizowanych lat, a w 2020 r. wzrosły o 4 017 990,16 zł, tj. o 24,6%, z czego 
zobowiązania wymagalne wzrosły o 3 133 792,51 zł, tj. o 97%.  

Występowanie zobowiązań wymagalnych wiąże się z powstaniem dodatkowych 
kosztów finansowych z tytułu odsetek. Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg 
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej na 31 grudnia 2020 r. wielkość odsetek naliczonych od zobowiązań wymagalnych 
stanowiła kwotę 61 004,46 zł. Wystąpienie zobowiązań wymagalnych w jednostce 
organizacyjnej utworzonej przez Powiat, może wskazywać na naruszenie art. 44 ust. 3 pkt. 2  
i 3 ustawy o finansach publicznych bowiem wydatki publiczne tej jednostki powinny być 
dokonywane m.in. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości 
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Skład orzekający podkreślił, że występowanie zobowiązań wymagalnych w Brzeskim 
Centrum Medycznym oraz wzrost ich wielkości z roku na rok oznacza brak działania 
programów naprawczych. W sytuacji określonej w odpowiednich uregulowaniach ustawy 
o działalności leczniczej3 przedmiotowe zobowiązania mogą stać się zobowiązaniami 
powiatu.  

Skład Orzekający wskazał również, że w latach 2019-2020 Powiat przekazał środki na 
pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, co w sposób bezpośredni rzutowało na jego stabilność finansową. 

 
W wydanych opiniach z uwagami Składy orzekające wskazywały na następujące 

nieprawidłowości: 
- wystąpiły rozbieżności w zakresie wyszczególnienia kwoty wykonania przychodów w 
sprawozdaniu Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego oraz w 
załączniku do sprawozdania opisowego „Wykonanie przychodów budżetu Związku Gmin 
związanych z finansowaniem deficytu budżetu za 2020 rok”, co zdaniem Składu orzekającego 
nie odzwierciedlało w sposób obiektywny procesów finansowych, które miały miejsce w toku 
wykonywania budżetu (planu finansowego) Związku, 
- w treści sprawozdania posłużono się błędną klasyfikacją budżetową dotyczącą wydatków 
ujętych w dziale „Różne rozliczenia” poprzez przypisanie ich do działu 750 zamiast 758, 
- wykonany deficyt był wyższy o 12 634,56 zł niż wynikało z brzmienia uchwały Zgromadzenia 
Związku w sprawie budżetu (planu finansowego) na 2020 r., 
- w odniesieniu do Powiatu Kluczborskiego, który realizował w roku 2020 Program 
Postępowania Naprawczego. Skład orzekający podkreślił, że mimo opisanych w 
sprawozdaniu działań restrukturyzacyjnych i uzyskaniu pożyczki z budżetu Państwa, obsługa 
tak wysokiego zadłużenia, wymaga bezwzględnej realizacji programu naprawczego oraz 
przestrzegania warunków udzielonej z budżetu Państwa pożyczki, 
- zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Głuchołazach za rok 2020 w wysokości 6 134 268,05 zł, w tym z tytułu 
zobowiązań wymagalnych w wysokości 2 634 268,05 zł zdaniem Składu Orzekającego w 
sytuacji określonej w ustawie o działalności leczniczej mogą stać się zobowiązaniami Powiatu 
i stanowić tym samym podstawę zwiększenia stanu zadłużenia Powiatu. Naliczenie odsetek 
od zobowiązań wymagalnych (97 894,74 zł) wskazywało na naruszenie dyspozycji art. 44 ust. 
3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 
 

 
3 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711). 
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Od wydatnych opinii na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych przysługiwało odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Żadna z jednostek nie wniosła odwołania od 
opinii składu orzekającego o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. 
 
 

Opracowała         Zatwierdziła 
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