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Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków na 2020 r. 

 

W okresie od 17 października do 21 listopada 2019 r. jednostki samorządu 

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

budżetowych na 2020 r. Zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych,1 tj. do 15 listopada, do Izby wpłynęło 61 projektów.  

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 2020 

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

87 opinii, w tym 75 pozytywnych, 10 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 59 84,3 9 12,9 2 2,8 - - 70 

Miasto na 

prawach powiatu 
1 100,0 - - 

- - 
- - 

1 

Powiaty 10 90,9 1 9,1 - - - - 11 

Województwo 1 100,0 - - - - - - 1 

Związki 4 100,0 - - - - - - 4 

Razem: 75 86,2 10 11,5 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 2020 r., pozwoliło uniknąć wskazania w niej przez 

Kolegium naruszenia prawa:  

− zgodnie z dyspozycją art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w planie dochodów i 

wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki 

 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 
2 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) 



 2 

finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, zatem w projekcie uchwały budżetowej 

oprócz określonych w projekcie uchwały budżetowej dochodów i wydatków związanych, z 

regulacjami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi3 winny 

podlegać również wyszczególnieniu dochody i wydatki identyfikowane w szczególności z 

przedmiotem art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska4, jak również art. 6r ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach5 (2 przypadki);  

− w świetle ustalonego katalogu przychodów oraz rozchodów w projekcie uchwały 

budżetowej na 2020 rok kwoty te nie znajdują powiązania z ustalonym limitem 

zobowiązań, który nawiązuje do tytułów sytuowanych poza przedmiotem art. 89 ust. 1 i 

art. 90 ustawy o finansach publicznych, co jest niezgodne z art. 212 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy 

stanowiącym, iż 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 (1 przypadek);  

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

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

kryzysowym6 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 (3 przypadki);  

− w odniesieniu do zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku, Składy orzekające 

wskazywały, że w uzasadnieniu do projektu budżetu wymieniono nieruchomości 

przeznaczone do sprzedaży w roku 2020 wraz z ich wyceną, które budzą wątpliwości i 

zastrzeżenia mając na względzie posiadane dane historyczne. Uzyskanie zaplanowanych 

dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku obarczone są wysokim ryzykiem (2 

przypadki);  

− z zestawienia wielkości budżetowych wynika, iż w budżecie zaplanowana jest nadwyżka 

budżetowa, jednak w projekcie uchwały nie postanowiono o przeznaczeniu nadwyżki, co 

narusza art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym uchwała 

budżetowa określa „kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu 

 
3 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) 
4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) 
5 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 

ze zm.) 
6 Ustawa 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) 
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jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia 

nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego” (2 przypadki);  

− 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 gminach wskazuje, iż koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi winny być finansowane z pobranych opłat (1 

przypadek);  

− w załącznikach do projektu budżetu zaplanowano dotację celową (majątkową) dla 

Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego. Skład orzekający 

wskazuje, iż zgodnie z art. 19a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej7, koszty związane z 

funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa. Koszty 

funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji 

celowej budżetu państwa. Zgodnie z art. 19b tiret 1 cyt. ustawy, w pokrywaniu części 

kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć: gmina, powiat 

lub samorząd województwa. Gmina przekazuje środki finansowe na Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej lecz nie w formie dotacji celowej (1 przypadek);  

− w przedstawionych do zaopiniowania dokumentów wynikają rozbieżności pomiędzy 

wskazanymi w projekcie uchwały budżetowej źródłami przychodów, co uchybia 

dyspozycji art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy finansach publicznych określającej łączną kwotę 

planowała przychodów jako obligatoryjny element uchwały budżetowej (1 przypadek );  

− zaplanowana w budżecie nadwyżka operacyjną, tj. dodatnia różnica pomiędzy dochodami 

bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest bardzo mała. Skład orzekający zwrócił uwagę, że 

nadwyżka operacyjna jest wskaźnikiem, który obrazuje sytuację finansową gminy, jej 

zdolność do spłaty zobowiązań i wskazuje jaka część dochodów bieżących pozostaje do 

dyspozycji po sfinansowaniu obligatoryjnych wydatków bieżących łącznie z kosztami 

obsługi długu (1 przypadek);  

− ustalone w projekcie budżetu dochody należne gminie zgodnie z ustawą Prawo ochrony 

środowiska, są wyższe od zaplanowanych wydatków na realizację zadań własnych 

związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, co narusza art. 403 ust. 2 ustawy 

Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym do zadań własnych gmin należy 

finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości nie 

 
7 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.) 
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mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, 

stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów 

przekazywaną do wojewódzkich funduszy (1 przypadek );  

− wydatki bieżące na oświatę zgodnie z uzasadnieniem do projektu budżetu zostały 

oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku, a nie potrzeb 

zgłaszanych przez poszczególnych dyrektorów, które były znacznie wyższe. Skutkować to 

będzie tym, że w trakcie roku budżetowego będzie zachodziła konieczność uzupełnienia 

brakujących środków "w oświacie" bądź też wprowadzeniem zmian organizacyjnych 

(1 przypadek);  

− z danych z projektu budżetu wynika, że w przychodach gmina winna zaplanować 

przychody w paragrafie 905 - Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach, a nie z wolnych środków (1 przypadek);  

− w projekcie uchwały budżetowej upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i 

pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W 

odniesieniu do powyższego Skład orzekający wskazał, że w projekcie budżetu gmina nie 

zaplanowała żadnych przychodów zwrotnych z tytułu kredytów i pożyczek stąd 

nieuprawnione jest zamieszczanie upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania kredytów i 

pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (1 przypadek);  

− w załączniku do projektu budżetu dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu nie 

planuje się kwoty udzielanych i spłacanych w roku budżetowym pożyczek 

krótkoterminowych. Udzielenie pożyczki następuje w ramach upoważnienia organu 

stanowiącego do udzielania pożyczek i ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek 

udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym (1 przypadek);  

−  wskazano, że przy projekcie budżetu na 2020 rok, gmina uwzględniła oszczędności 

wynikające z planowanej z dniem 1 września 2020 r. likwidacji szkoły podstawowej, Skład 

orzekający podkreślił, iż realizacja tego przedsięwzięcia polegającego na likwidacji szkoły 

możliwa będzie wyłącznie po dopełnieniu wynikających z przepisów szczególnych 

procedur, a zatem obarczona jest ryzykiem niepewności i oszacowane oszczędności mogą 

nie wystąpić (1 przypadek);  

− ustalona rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji 

budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, zdaniem Składu orzekającego, poprzez literalne odniesienie do 
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treści dyspozycji art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, winno zostać 

uzupełnione o przedmiotowe wskazanie poszczególnych stref realizacji zadań publicznych 

zaplanowanych po stronie planowanych wydatków, związanych z podstawami jej 

utworzenia, co rozstrzygać będzie o podstawie przeznaczenia powołanej rezerwy 

wyłącznie na cel, na jaki została utworzona (1 przypadek);  

−  założenia do projektu budżetu na 2020 rok zdeterminowane są konsekwencjami i 

okolicznościami związanymi z tym, że rada powiatu w 2019 r. uchwaliła program 

postępowania naprawczego, który został zaopiniowany przez Skład orzekający pozytywnie 

z zastrzeżeniami. W dokumencie tym zawarto szereg postanowień o charakterze 

oszczędnościowym. Skład orzekający zauważył, że wyłącznie konsekwentna realizacja 

przez organy powiatu założeń programu, w tym ograniczenie zatrudnienia pracowników 

starostwa i jednostek organizacyjnych umożliwi powiatowi odzyskanie stabilności 

finansowej i obsługę zadłużenia zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (1 

przypadek);  

−  w katalogu wydatków majątkowych jako zadanie inwestycyjne ujęto w „Opracowanie 

dokumentacji projektowej remizy OSP” opisując je jako pierwszy etap zadania Remiza 

OSP — dobudowa zaplecza socjalno--sanitarnego, sali spotkań, zatem znajduje podstawy 

wskazanie, iż o ile powołane zadanie posiadać będzie charakter wieloletni, przedmiotem 

jego umiejscowienia winny być stosownie do brzmienia art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych, przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej (1 

przypadek);  

− 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, zatem w świetle identyfikacji w 

przedstawionym projekcie uchwały budżetowej zobowiązań z tytułu planowanych do 

zaciągnięcia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz 

udzielonego Wójtowi Gminy upoważnienia do zaciągania pożyczek i kredytów 

krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu, nie znajduje podstaw prawnych limit zobowiązań określony wyłącznie w 

odniesieniu do ograniczonego przedmiotowo zakresu kredytów i pożyczek zaciągniętych na 

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (1 przypadek);  

− w odniesieniu do stopnia wykazania w projekcie uchwały budżetowej wydatków 

identyfikowanych z przedmiotem „szczególnych zasad wykonania budżetu" wyłącznie w 

zakresie prognozowanej wielkość wykonania za 2019 rok „środków alkoholowych, 
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odpadów komunalnych, ochrony środowiska" wskazuje na zasadność dostosowania 

powołanej sfery regulacji do dyspozycji art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

zgodnie z którą w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych 

ustaw (1 przypadek). 

 

 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 2020 rok nie wniesiono odwołań.  

 

 

 

Opracowała                 Zatwierdziła 

 

Barbara Wołczak              Magdalena Przybylska 


