
Wyniki opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu 
jednostek samorządu terytorialnego na 2021 r. 

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych1, 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, na podstawie przyjętej przez jednostki samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały 

budżetowej na 2021 r., wydała opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek 

samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Łącznie 

zostało wydanych 79 opinii, w tym 71 opinii pozytywnych, 7 opinii z uwagami i 1 opinia                

z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano. 

Niżej zamieszczona tabela przedstawia wyniki opiniowania w podziale na poszczególne 

typy jednostek samorządu terytorialnego.  

Wyszczególnienie 

Opinie 

pozytywne 

Opinie z uwagami 

lub 

zastrzeżeniami 

Opinie 

razem 

ilość ilość ilość 

Gminy 61 5 66 

Miasto na prawach 

powiatu 
1 0 1 

Powiaty 8 3 11 

Województwo 1 0 1 

Związki 0 0 0 

Razem: 71 8 79 

 
Prowadząc działalność opiniodawczą, składy orzekające wskazywały, iż do oceny 

prawidłowości kwoty długu i jej spłat mają zastosowanie zasady określone w art. 243 i art. 244 

ustawy o finansach publicznych.  

 

Składy orzekające, wydając opinie z uwagami lub zastrzeżeniami, zwracały uwagę na 

wysokość zobowiązań finansowych wynikającą ze spłaty tytułów dłużnych, przyjętą                           

w uchwałach budżetowych na 2021 r. i prognozie na lata następne zawartą w uchwałach                        

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Oceniały, czy wielkości te spełniają wymóg 

prawny z art. 243 oraz art.  244 ustawy o finansach publicznych.  

 

W podjętych uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2021 r. 

składy orzekające opiniując prawidłowość planowanej kwoty długu jednostek samorządu 

terytorialnego zwracały uwagę na następujące nieprawidłowości: 

− relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń) jest bliska przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty 

zobowiązań. W tej sytuacji niewykonanie kwot zaplanowanych w budżecie 2020 r., jak 

również w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wielkości wpływających na 

relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, będzie miało istotny 

wpływ na spełnienie przez gminę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, umożliwiającej zgodnie z prawem uchwalenie budżetu w latach przyszłych 

(6 przypadków);  

− w SPZOZ utworzonym przez powiat wystąpiły zobowiązania wymagalne. Występowanie 

zobowiązań wymagalnych w SPZOZ utrzymuje się niezmiennie od kilku lat, a poziom 

zobowiązań wymagalnych w sposób drastyczny rośnie z roku na rok. Składy orzekające 

 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 



wielokrotnie już zwracały uwagę, że w jednostce występują zobowiązania wymagalne. 

Tym samym wymaga to bieżącej analizy sytuacji finansowej SPZOZ i podjęcia 

adekwatnych działań, bowiem w sytuacji określonej w odpowiednich uregulowaniach 

ustawy o działalności leczniczej2, przedmiotowe zobowiązania mogą stać się 

zobowiązaniami powiatu (1 przypadek);  

− według informacji zawartej w prognozie kwoty długu gminy sporządzonej na lata 2021-

2034 przedstawionej wraz z uchwałą w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej, przewidywana kwota długu gminy na koniec 2021 r. wyniesie 122,1% 

planowanych dochodów ogółem, co powoduje, że zadłużenie nadal pozostaje na bardzo 

wysokim poziomie, przewyższającym potencjał dochodowy gminy (1 przypadek); 

− dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej obrazują spadek nadwyżki operacyjnej 

(rozumianej jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)                   

w 2021 r. Należy podkreślić, że w świetle znowelizowanego art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, tylko osiąganie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej zapewni 

zgodną z prawem obsługę już zaciągniętego długu gminy i może umożliwić korzystanie                       

z kredytów bądź pożyczek w latach przyszłych (1 przypadek); 

− analiza nadwyżek operacyjnych planowanych przez gminę w kolejnych latach wskazuje 

na ich znaczy wzrost, co wskazuje, że są one nierealistyczne, a wypracowane w kolejnych 

latach nadwyżki operacyjne nie zapewnią spłaty kolejnych zobowiązań. Nadwyżka 

operacyjna jest wskaźnikiem, która obrazuje sytuację finansową gminy, jej zdolność do 

spłaty zobowiązań i wskazuje jaka część dochodów bieżących pozostaje w dyspozycji 

jednostki po sfinansowaniu obligatoryjnych wydatków bieżących łącznie z kosztami 

obsługi długu (2 przypadki); 

− planowane dochody ze sprzedaży mienia w ocenie Składu orzekającego mają na celu 

przede wszystkim formalne spełnienie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. W ocenie Składu orzekającego realność planowanych dochodów ze 

sprzedaży mienia i możliwość ich pełnego zrealizowania obarczona jest bardzo wysokim 

ryzykiem (1 przypadek).  

 

Zgodnie z art. 246 ust. 2, w związku z art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, 

opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego 

podlega opublikowaniu przez j.s.t. w terminie 7 dni od dnia otrzymania od regionalnej izby 

obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej3. 

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych4, od opinii 

składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Izby. Od wydanych opinii w sprawie 

prawidłowości planowanej kwoty długu nie wniesiono odwołań. 

 

     Opracowała                        Zatwierdziła  

 

         Magdalena Paroń                                                                                 Magdalena Przybylska 

 
2 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 711) 
3 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020  r. poz. 2176) 
4 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. z 2019 r. poz. 2137) 


