
Wyniki opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu  

jednostek samorządu terytorialnego  

 

 

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
1
, 

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

terytorialnego województwa opolskiego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały 

budżetowej na 2011 rok, wydawała opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu 

j.s.t. wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Łącznie zostało wydanych 86 

opinii, w tym 82 opinie pozytywne, 1 opinia z uwagami, 2 opinie z zastrzeżeniami i 1 

negatywna.  

Niżej zamieszczona tabela przedstawia wyniki opiniowania w podziale na 

poszczególne typy jednostek samorządu terytorialnego.  

 

 
Wyszczególnienie Opinie 

pozytywne 

Opinie z 

uwagami 

lub 

zastrzeżeniami 

Opinie 

negatywne 
Razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 68 95,8 3 4,2 - - 71 

Powiaty 11 100,0 - - - - 11 

Województwo 1 100,0 - - - - 1 

Związki 2 66,7 - - 1 33,3 3 

Razem 82 95,3 3 3,5 1 1,2 86 

 

 

 Wydając opinie, składy orzekające wskazywały, iż w związku z normą z art. 121 ust. 2 

oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych
2
 w latach 2010-2013 do oceny możliwości spłaty zobowiązań mają zastosowanie 

zasady określone w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych
3
.  

 

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

wysokość zobowiązań finansowych wynikającą ze spłaty tytułów dłużnych, przyjętą w 

uchwałach budżetowych na 2011 rok i prognozie na lata następne, zawartej w uchwale w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oceniając, czy wielkości te spełniają wymóg 

prawny zawarty w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Wymóg ten ogranicza możliwość wielkości spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i 

pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek do 

wysokości 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki.  

W jednym przypadku, skład orzekający wskazał na konieczność dokonania korekty 

zaplanowanej na 2012 r. wielkości spłaty rat wraz z odsetkami, gdyż łączna ich wysokość 

stanowiąc 18,5% przewidywanych dochodów, przekraczała limit 15% dochodów, określony 

w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.  

Również w jednym przypadku, skład orzekający stwierdził, iż w uchwale w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej nie określono wyniku budżetu jednostki samorządu 
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terytorialnego, sposobu sfinansowania deficytu budżetowego, jak również nie określono 

prawidłowo przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz 

planowanego do zaciągnięcia. Powyższy zakres nieprawidłowości implikował wskazaniem 

przez Kolegium w uchwale rady gminy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej jako naruszonych art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. W tym stanie, skład orzekający stwierdził, iż brak jest 

podstaw do stwierdzenia prawidłowości przedstawionej przez gminę planowanej kwoty długu 

wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 

ustawy o finansach publicznych.  

Kwota przychodów i rozchodów ujęta w wieloletniej prognozie finansowej jednej z 

gmin, nie znajdowała uzasadnienia w zapisach uchwały budżetowej, co skutkowało błędnym 

określeniem wskaźnika o którym mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych i wydaniem przez skład orzekający opinii z uwagami.  

 

W procesie opiniowania przez składy orzekające prawidłowości planowanej kwoty 

długu jednostek samorządu terytorialnego wydano 1 opinię negatywną.  

Przyczyną wydania opinii negatywnej był brak objaśnień przyjętych wartości w wieloletniej 

prognozie finansowej, które mają znaczenie przy ocenie prawidłowości planowanej kwoty 

długu, a zarazem ocenie realności planowanych kwot.  

Dodatkowo, nie wskazano, wbrew postanowieniom art. 226 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 121 

ust. 8 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, relacji planowanego 

poziomu zadłużenia oraz jego spłaty do planowanych dochodów w latach 2011-2013 w 

oparciu o normy wynikające z art. 169 -171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych. Ponadto skład orzekający wskazał, iż w roku 2014 jednostka (związek 

komunalny) nie spełnia relacji, o której mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Stosownie do art. 230 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, w przypadku negatywnej 

opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu, 

jednostka samorządu terytorialnego dokonuje takich zmian uchwał, aby została zachowana 

relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

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 publicznej
4
.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od opinii 

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

prawidłowości planowanej kwoty długu nie wniesiono odwołań.  

 

 

 
Akceptowała      Opracowała 

    Alicja Zembaczyńska                                                       Magdalena Przybylska 
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