
 

Wyniki opiniowania Informacji o przebiegu wykonania budżetów  
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2020 r. 

 
 
 Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych1 wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz zarządy powiatów, 
województwa i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Opolu informację o przebiegu wykonania budżetów za pierwsze półrocze 2020 roku. 
Wyniki opiniowania 87 informacji jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 
gminnych i powiatowo-gminnych przedstawia poniższa tabela. 
 
 

Wyszczególnienie 

Opinie 
pozytywne 

Opinie z 
uwagami lub 

zastrzeżeniami 

 
Opinie  

negatywne 
 

Opinie 
razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 68 97,1 2 2,9 0 - 70 

Miasto na prawach 
powiatu 

1 100,0 0 - 0 - 1 

Powiaty 9 81,8 2 18,2 0 - 11 

Województwo 1 100,0 0 - 0 - 1 

Związki 4 100,0 0 - 0 - 4 

Razem 83 95,4 4 4,6 0 - 87 

 
  

Składy orzekające wydały 83 opinie pozytywne (95,4%), 2 opinie z uwagami 
oraz 2 opinie z zastrzeżeniami (4,6%). Dla porównania, w roku ubiegłym wydano 81 
opinii pozytywnych, 3 opinie z uwagami oraz 4 opinie z zastrzeżeniami.  

 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz wprowadzonymi  

działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2  
w Polsce, na mocy § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r.2 
przedłużono o 30 dni tj. do 30 września 2020 r. termin dla zarządów jednostek 
samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz 
regionalnej izbie obrachunkowej: 

− informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 
pierwsze półrocze, 

− informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

− informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, 
uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym 
wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
samorządowych instytucji kultury, samorządowych osób prawnych, dla których 
organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. 

 

 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.  Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.). 
2.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów 

wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i 

przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570). 



Składy orzekające opiniując informację o przebiegu wykonania budżetów  
za I półrocze 2020 r. zwróciły uwagę na następujące nieprawidłowości: 
 

 
− część dochodów bieżących 2020 r. z tytułu subwencji oświatowej otrzymanej  

w grudniu 2019 r. na styczeń 2020 r. została przeznaczona na wydatki 2019 r., 
co  stanowi naruszenie art. 211 ustawy o finansach publicznych. Skład 
orzekający wskazał, że podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego jest uchwała budżetowa, a budżet jednostki samorządu 
terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów  
i rozchodów, a zatem gospodarowanie środkami części oświatowej subwencji 
ogólnej mogło nastąpić dopiero od 1 stycznia 2020 r., na podstawie uchwały 
budżetowej na 2020 r. (1 przypadek); 

 
− w jednostce organizacyjnej (SP ZOZ) utworzonej przez powiat wystąpiły 

zobowiązania wymagalne. Skład orzekający zauważył, że wystąpienie 
zobowiązań wymagalnych może wskazywać na naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 2  
i 3 ustawy o finansach publicznych. Wydatki publiczne powinny być 
dokonywane: 
− w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 
− w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. 
Składy orzekające 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 leczniczej3, 
przedmiotowe zobowiązania mogą stać się zobowiązaniami powiatu  
(2 przypadki); 

 
− pomimo zmniejszenia się zadłużenia gminy o spłaty rat zobowiązań wobec 

banków oraz Komunalnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, skład 
orzekający wyraził zaniepokojenie obecną sytuacją finansową gminy, bowiem 
aktualne zadłużenie nadal przekracza potencjał dochodowy gminy  
(1 przypadek). 

 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych4, od 
uchwał składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia uchwały.  

 
Od opinii składów orzekających w sprawie informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2020 roku, nie wniesiono odwołań.  
 
 
 
Opracowała          Akceptowała 
 

Magdalena Paroń                  Magdalena Przybylska 

 
3 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.). 
4 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137). 


