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Sprawozdanie KR RIO  

Pierwsza część sprawozdania – omówienie wyników działalności RIO 

 Działalność nadzorcza – 178.875 zbadanych uchwał i zarządzeń organów JST  

 Działalność opiniodawcza – 24.522 wydane opinie w sprawach określonych  

w ustawach, w tym 10 dotyczących programów postępowania naprawczego 

 Działalność kontrolna – 982 kontrole JST i innych podmiotów, w tym: 

716 kontroli kompleksowych oraz 115.761 skontrolowanych sprawozdań  

z wykonania budżetów JST 

 Działalność szkoleniowa – 61 szkoleń (dla 6.719 pracowników JST) 

Druga część sprawozdania – wykonanie budżetu przez JST 
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Działalność nadzorcza RIO – Tabela nr 1 (str. 149) 

Zakres działalności nadzorczej RIO  – 178.875 zbadanych uchwał i zarządzeń organów JST 

 62% zbadanych uchwał to uchwały w sprawie budżetów JST (3.003) i ich zmian 
(107.922) – średnio jedna JST zmienia 40-krotnie budżet w ciągu roku 

 15% zbadanych uchwał to uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
(26.308) 

 9% zbadanych uchwał to uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych, do których 
mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa (16.370) 

 5% zbadanych to uchwały w sprawie zasad i zakresu przyznawania dotacji (8.774) 

 2% zbadanych uchwał to uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań wpływających na 
wysokość długu publicznego oraz udzielania pożyczek i poręczeń  (3.309)  
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Działalność nadzorcza RIO – Tabela nr 2 (str. 150) 
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Tabela 2. Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych w 2020 r.

nieważne

w części

%

13:2

nieważne 

w całości

%

15:2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1993 14 105  10 317  73,1  3 788  26,9  3 070  21,8  575  4,1  126  0,9  .  x  .  x  

2019 180 648  176 308  97,6  4 340  2,4  1 140  0,6  1 220  0,7  1 852  1,0  1 046  0,6  806  0,4  

2020 178 875  174 517  97,6  4 3581) 2,4  1 241  0,7  1 031  0,6  1 984  1,1  1 272  0,7  712  0,4  

  z tego:

  - gminy 147 162  143 235  97,3  3 927  2,7  1 107  0,8  921  0,6  1 805  1,2  1 175  0,8  630  0,4  

  - powiaty 18 656  18 434  98,8  222  1,2  94  0,5  74  0,4  49  0,3  26  0,1  23  0,1  

  - miasta na prawach powiatu 8 999  8 853  98,4  146  1,6  29  0,3  25  0,3  90  1,0  47  0,5  43  0,5  

  - województwa samorządowe 2 411  2 404  99,7  7  0,3  2  0,1  3  0,1  2  0,1  1  0,0  1  0,0  

  - związki jst 1 589  1 533  96,5  56  3,5  9  0,6  8  0,5  38  2,4  23  1,4  15  0,9  

  - związek metropolitalny 58  58  100,0  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  -  x  

wszczęte

postępowania

umorzono

%

9:2
nieważne

%

11:2

1) W tym: 24 uchwały i 17 zarządzeń z naruszeniem prawa dotyczących 2019 r., a zbadanych w 2020 r.; 5 uchwał i 3 zarządzenia z naruszeniem prawa bez orzekania o ich nieważności; 26 uchwał i 27 zarządzeń z 

naruszeniem prawa bez wszczęcia postępowania (jst usunęła nieprawidłowości we własnym zakresie).

z tego:LATA

Liczba

zbadanych

uchwał 

i zarządzeń

z tego:

bez

naruszenia

prawa

%

3:2

z

naruszeniem

prawa

%

5:2

w tym:

z nieistotnym

naruszeniem

prawa

%

7:2



Skargi do WSA 

 Skargi dotyczyły wszystkich rodzajów uchwał.  

 W 2020 roku do WSA skierowanych było 58 skarg, z tego: 

 52 skargi wniosły JST, w tym:  

  27 skarg dotyczyło uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych (odpady),  

     7 skarg dotyczyło zasad i zakresu przyznawania dotacji,  

      5 skarg dotyczyło budżetu i jego zmian 

  6 uchwał zaskarżyły RIO  

 WSA w roku 2020 wydały orzeczenia w 57 sprawach, w odniesieniu do skarg złożonych przez 

organy JST na uchwały kolegiów izb, w tym 12 dotyczyło skarg wniesionych w latach poprzednich.  

 W 33 orzeczeniach WSA oddaliły skargi wniesione przez JST, w tym 5 wniesionych przed 2020 r. 
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Wyniki działalności opiniodawczej RIO – Tabela 9 (str. 154) 

 

pozytywne
pozytywne

 z uwagami

pozytywne

 z 

zastrzeżeniami

negatywne

2 3 4 5 6 7

                  2020 r. - ogółem: 24 522  20 500  3 390  498  134  

     a) projektów uchwał budżetowych jst, 2 942  2 007  832  80  23  

     b) projektów uchwał o wieloletnich prognozach finansowych, 2 941  2 035  776  103  27  

     c) możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej, 2 278  1 912  286  65  15  

     d) możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej, 2 298  2 156  103  35  4  

     e) prawidłowości planowanej kwoty długu, 2 864  2 504  273  78  9  

     f) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek oraz innych zobowiązań zaliczanych do tego tytułu dłużnego, 1 909  1 737  131  35  6  

     g) możliwości wykupu papierów wartościowych, 370  316  38  15  1  

     h) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, 2 962  2 519  414  21  8  

     i) sprawozdań z wykonania budżetu jst, 2 963  2 486  416  55  6  

     j) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium, z tego: 2 961  2 818  116  10  17  

        - o udzielenie absolutorium, 2 938  2 812  114  5  7  

        - o nieudzielenie absolutorium, 23  6  2  5  10  

     k) uchwał o nieudzieleniu absolutorium, 24  6  1  -  17  

     l) programu postępowania naprawczego. 10  4  4  1  1  

OPINIE W SPRAWIE 

Liczba wydanych opinii

Razem

z tego:
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Działalność kontrolna RIO 

W 2020 r. przeprowadzono 982 kontrole (w 2019 r. 1120), w tym: 

 716 kontroli kompleksowych  (w 2019 r. – 709) 

 189 kontroli problemowych (w 2019 r. – 280)  

   70 kontroli doraźnych (w 2019 r. –114)  

     7 kontroli sprawdzających (w 2019 r. –17)  
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Działalność kontrolna RIO 

  Kontrole koordynowane w 2020 roku dotyczyły: 

 przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów  

i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (koordynator: 

RIO w Białymstoku)  

 dochodów z mienia Skarbu Państwa (koordynator RIO w Katowicach).  

 Z powodu pandemii COVID-19 termin zakończenia kontroli przesunięty został na 2021 rok 
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Działalność kontrolna RIO 

 Ujawniono 10.677) nieprawidłowości (prawie o 10% mniej niż w 2019 r.)  we wszystkich 

obszarach, które objęte są kontrolą kompleksową 

 Kontrole kompleksowe były przeprowadzane w 1  województwie samorządowym,  

w 69 powiatów oraz w 668 gminach.  

 Zostało sformułowanych 13.371 wniosków (w 2019 r. - 14.260,   w 2018 -  13.933) wniosków 

pokontrolnych. 

 Do rzeczników DFP skierowano 422 zawiadomienia (w 2019 r. – 433) o okolicznościach 

wskazujących na naruszenia dyscypliny finansów publicznych.  
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Pozostała działalność RIO 

 

 W 2020 roku RIO sporządziły 2 raporty o stanie gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego (w 2019 r. - 5 raportów) w związku z trudną sytuacją 

finansową (Nieszawa), ale także w związku z ubieganiem się o pożyczkę z budżetu 

państwa (Lubsko) 

 RIO przeprowadziły 61 szkoleń  (w 2019 r. – 150), w których uczestniczyło  

6.719 osób (w 2019 r ponad 14  tys. osób) 
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Wnioski de lege ferenda 

W sprawozdaniu KR RIO sformułowała 12 wniosków de lege ferenda dotyczących m.in.: 

 Zakresu upoważnienia zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta) do dokonywania zmian w planie 
dochodów i wydatków budżetu JST  

 Zmian przepisów ustawy o finansach publicznych (ujednolicenie sposobu przesyłania uchwał  
i zarządzeń JST oraz przepisów upoważniających do określania zasad udzielania dotacji celowej  
z budżetu JST) 

 Podatków i opłat (zniesienie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości i w podatku 
leśnym w stosunku do gmin, zmiana przepisów dotyczących odpadów) 

 Doprowadzenia do zgodności przepisów dotyczących obowiązków JST i RIO w procedurze 
absolutoryjnej 

 Dofinansowania powiatowych straży pożarnych przez powiaty 

 Informacji o stanie zobowiązań spółek, których organem założycielskim jest jednostka samorządu 
terytorialnego 
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Sytuacja kadrowa RIO 

 Co roku z pracy w RIO rezygnuje ponad 100 osób:  

 w 2020 roku – 136 osób (ponad połowa z przyczyn finansowych) 

 w 2019 roku – 142 osoby 

 w 2018 roku – 109 osób 

 W zdecydowanej większości są to pracownicy o wysokich kwalifikacjach, posiadający duże doświadczenie 

zawodowe.  

 Na to miejsce udało się pozyskać osoby młode i bez doświadczenia zawodowego, których przygotowanie zawodowe 

będzie trwało parę lat (około 90% nowozatrudnionych) 

 Nie ma zainteresowania pracą w RIO  
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Część 2  

Sprawozdania KR RIO  

- wykonanie budżetu przez JST  

w 2020 roku 



Sprawozdanie z wykonania budżetu przez JST 

W 2021 roku nastąpiła zmiana formuły sprawozdania.  

 Zmniejszono liczbę tabel na korzyść infografik 

 Dane uszeregowane są w ramach poszczególnych typów jednostek:  

gminy, m. st. Warszawa, miasta na prawach powiatu (w skrócie „m.n.p.p.” ), powiaty, 

województwa samorządowe, związki gmin i związek metropolitalny 

 Relacje z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych 

 Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej 

 Finanse JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
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Podstawowe 

dane  

zbiorcze 
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Podstawowe dane zbiorcze JST ogółem 

 

 W 2020 r. dochody budżetowe JST zrealizowane zostały w kwocie                               

304 930 106 tys. zł, tj. 100,4% planu.  

 W porównaniu do dochodów z 2019 r. wzrosły one o 9,5% (po uwzględnieniu 

wskaźnika inflacji – o 6,1%), tempo wzrostu dochodów było niższe niż rok 

wcześniej o 1,1 punktu procentowego.  

 Wzrost dochodów ogółem odnotowano we wszystkich typach samorządów,  

w tym najwyższy wzrost osiągnęły powiaty (o 12,6%) a najniższy m.st. Warszawa  

(o 2,5%). 
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Podstawowe dane zbiorcze ogółem 

 

 Największą część dochodów samorządowych stanowią dochody własne (48,0%), 
które w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 7,8%.  

 Samorządy otrzymały o 13,0% więcej dotacji celowych (stanowiących 30,0% 
dochodów) a subwencja ogólna (22,0% dochodów) była o 8,5% wyższa niż w roku 
poprzednim.  

 Po kilkuletniej tendencji wzrostowej dochodów z tytułu udziału jst we wpływach z 
podatków dochodowych, w 2020 r. została ona zatrzymana – dochody z tego tytułu 
spadły o 1,0%.  

 Pomimo, że dochody z tytułu udziału jst w podatku dochodowym od osób prawnych 
(CIT) wzrosły o 3,9%, to spadek o 1,9% dochodów z tytułu udziału JST w podatku 
dochodowym od osób fizycznych (PIT) przełożył się na ujemną dynamikę grupy 
dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków państwowych, z uwagi na 
zdecydowanie większy udział PIT w strukturze dochodów jst.  
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Poziom dochodów JST 

18 



Podstawowe dane o dochodach JST 

 

 

 W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody bieżące wzrosły o 7,3% 

 Dochody majątkowe były na poziomie 131,2% dochodów poprzedniego 

roku, głównie wskutek pozyskania przez jednostki dochodów z tytułu 

środków z: 

 Funduszu Dróg Samorządowych  

 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
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Struktura dochodów 2019-2020 
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Podstawowe dane o wydatkach JST 

 Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 299 240 624 tys. zł.  

 Podobnie jak w latach ubiegłych, JST nie wykonały ich w całości; w stosunku do 

zaplanowanych wielkości realizacja wyniosła 92,1% i była mniejsza o 1,4 punktu 

procentowego w stosunku do roku poprzedniego (93,5%).  

 Tak jak w latach poprzednich, samorządy bardziej realnie planowały wielkości wydatków 

bieżących niż majątkowych.  

 Niższy poziom wykonania wydatków ogółem wynikał z niższego poziomu realizacji 

wydatków bieżących i wydatków majątkowych.  

 Wydatki bieżące wykonane zostały przez JST w 94,4% (w 2019 r. – 95,7%), podczas gdy 

poziom zrealizowanych wydatków majątkowych wyniósł 81,8% (w 2019 r. – 84,6%) i był 

najniższy od 2008 r. 
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Dynamika i poziom wydatków JST 
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Podstawowe dane zbiorcze ogółem 

 W 2020 r. w strukturze wydatków utrzymała się tendencja polegająca na 
wzroście udziału wydatków bieżących i spadku wydatków majątkowych.  

 Udział części bieżącej zwiększył się w stosunku do ubiegłego roku o 1,9 
punktu procentowego i wyniósł 83,7%, natomiast część budżetów dotycząca 
wydatków majątkowych spadła do poziomu 16,3%.  

 W 2020 r. zmniejszyła się liczba JST, które realizowały inwestycje związane 
z projektami unijnymi – jednostki takie stanowiły 87,6% ogółu jst (w 2019 r. 
– 90,1%).  

 Wydatki ogółem JST koncentrowały się głównie na obszarach związanych z 
oświatą i wychowaniem (dział 801) oraz rodziną (dział 855), natomiast 
wydatki inwestycyjne prawie w połowie przeznaczane były przez JST na 
zadania związane z transportem i łącznością (dział 600) 
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Struktura wydatków  2019-2020 
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Zróżnicowanie finansowe JST 
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Zadłużenie JST 

 Rok 2020 był trzecim rokiem, w którym utrzymała się tendencja wzrostu 

kwoty długu JST.  

 Wielkość zadłużenia ogółem zwiększyła się w stosunku do ubiegłego roku  

o 9,5%.  

 Mimo zwiększenia kwoty długu samorządowego poziom relacji zobowiązań 

do dochodów utrzymał się na poziomie roku ubiegłego i wynosił 29,5%.  

 Kwota należności jst w 2020 r. w stosunku do roku ubiegłego wzrosła  

o 7,9%, w tym należności wymagalne zwiększyły się o 7,7%.  
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Zadłużenie JST 
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Zadłużenie JST- rozkład 
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Zadłużenie 

gmin i mpp – 

rozkład 

geograficzny 
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Zadłużenie 

powiatów – 

rozkład 

geograficzny 
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Zadłużenie 

województw – 

rozkład 

geograficzny 
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Finanse szczebli samorządów w infografice 
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Finanse szczebli samorządów w infografice 
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Finanse szczebli samorządów w infografice 
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Środki ze źródeł zagranicznych 

 Kwota pozyskanych przez JST środków na dofinansowanie 

programów i projektów realizowanych z udziałem środków 

zagranicznych w 2020 r. wyniosła 19 292 886 tys. zł  

 Dochody z tego tytułu były wyższe o 2,3% od zrealizowanych  

w 2019 r., 

 Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 6,3% (w 2019 r. – 6,8%). 
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Środki  
ze  

źródeł 
zagranicznych 
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Środki  
ze  

źródeł 
zagranicznych 
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Środki  
ze  

źródeł 
zagranicznych 
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Środki ze źródeł zagranicznych 
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Środki ze źródeł zagranicznych 
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Nadwyżka operacyjna (art. 242 ufp) 

 

 Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych od 2011 r. JST nie mogą uchwalić budżetu, 

w którym planowane bieżące wydatki budżetowe nie znajdą pokrycia w dochodach bieżących 

powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o wolne środki, o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, tj. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki 

wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych.  

 Powyższa regulacja została zmieniona ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy  

o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, lecz zgodnie z art. 8 ust. 2 tej ustawy 

wprowadzone nią zmiany będą mieć zastosowanie po raz pierwszy do opracowania  

i wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej JST dopiero na rok 2022.  
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Nadwyżka operacyjna (art. 242 ufp) 

 Ponadto, w związku z epidemią COVID-19, w trakcie 2020 r. ustawą z dnia  

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15zoa) złagodzono ww. regulacje  

 Na koniec roku budżetowego 2020 ocena spełnienia zasady określonej  

w art. 242 ufp następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących 

ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem  

COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem 

wystąpienia COVID-19.  
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Nadwyżka operacyjna (art. 242 ufp) 
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Nadwyżka operacyjna (art. 242 ufp) 

 Spośród 37 JST (w 2019 r. – 28), w których w 2019 r. wykonane wydatki bieżące 

przekroczyły wykonane dochody bieżące:  

 w 34 JST – różnica ta została pokryta środkami pochodzącymi z nadwyżek z lat 

ubiegłych oraz wolnymi środkami;  

 w pozostałych 3 JST zrealizowano budżet z dopuszczalnym ustawowo 

niezachowaniem art. 242 wynikającym z uwzględnienia ubytku w dochodach 

podatkowych (art. 15zoa ust. 4).  

 Wobec powyższego, analizując wykonanie budżetów JST na koniec roku budżetowego, 

po raz pierwszy w historii obowiązywania reguły z art. 242 ufp nie stwierdzono żadnego 

przypadku jej naruszenia. 
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Ustawowy ubytek w dochodach JST w 

roku 2020 

 Zgodnie z art. 15zoa ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych – w 2020 r. ubytkiem w dochodach jst będącym 

skutkiem wystąpienia COVID-19 było zmniejszenie dochodów, obliczone 

jako różnica między dochodami jednostki a planowanymi dochodami 

wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy 

kwartał 2020 r 
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Ustawowy ubytek w dochodach JST w 

roku 2020 

Zgodnie z założeniami ustawodawcy uwzględnia się następujące dochody 

podatkowe: 

  udziały jst we wpływach z PIT i CIT,  

  podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,  

od czynności cywilnoprawnych, podatek od osób fizycznych, opłacany w 

formie karty podatkowej,  

  wpływy z opłat: skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej i 

uzdrowiskowej. 
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Ustawowy ubytek w dochodach JST w 

roku 2020 

 Do budżetów jst z tytułu dochodów podatkowych wpłynęło o 2 124 316 tys. zł mniej niż 

planowano przed wybuchem epidemii (tj. na koniec I kwartału 2020 r.). Wykonanie 

dochodów podatkowych na poziomie niższym niż kwoty planowane według stanu na 31 

marca 2020 r. wystąpiło w 57,9% wszystkich jst.  

 W prawie połowie gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich nie wystąpił ubytek 

dochodów podatkowych związanych z epidemią COVID-19. Skutki epidemii w zakresie 

dochodów podatkowych wystąpiły przede wszystkim w budżetach powiatów (87,6% 

tych jst), miast na prawach powiatu (81,5% jst) i gmin miejskich (74,2% jst). Relatywnie 

najwięcej utraciły cztery województwa samorządowe - 3,2% planowanych na koniec I 

kwartału dochodów podatkowych. 
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Finansowanie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi (art. 6r u.o.u.cz.p.) 

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy (lub związku międzygminnego w całości 

lub w części odpowiednio do zakresu przejętych zadań). Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina (lub związek międzygminny) pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:  

 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;  

 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

 obsługi administracyjnej tego systemu;  

 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a ponadto z 

ww. opłaty mogą być pokrywane także inne koszty wymienione w ustawie związane z gospodarką 

odpadami.  
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Finansowanie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

 Omawiane dane związane z dochodami i wydatkami realizowanymi w ramach systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi wynikają ze sprawozdań budżetowych JST  

na szczeblu gmin i miast na prawach powiatu oraz związków międzygminnych  

(Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S z wykonania planu 

wydatków budżetowych) za poszczególne lata.  

 Pod uwagę zostały wzięte sprawozdania tylko tych JST i związków międzygminnych, 

które w latach 2017–2020 wykazały dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w § 049 w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami 

komunalnymi i przeznaczyły je na wydatki w rozdziale 90002.  
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Finansowanie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

 Wydatki JST i związków międzygminnych ujęte w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi  

w latach 2017–2020 wzrastały systematycznie z 5 451 883 tys. zł w 2017 r. do 10 186 091 tys. zł w 2020 r.  

 Podobnie jak w przypadku dochodów, największy wzrost wydatków związanych z systemem 

gospodarowania odpadami, zanotowano w roku 2020, tj. o 35,9% w stosunku do wykonanych w roku 2019, 

przy dynamice wzrostu w tym przedziale czasowym o 11,6 punktu procentowego.  

 Największy procentowo wzrost tych wydatków w stosunku do roku 2019 nastąpił w gminach  

(o 42,6%), nieco mniejszy w miastach na prawach powiatu (o 30,2%).  

 W związkach międzygminnych w 2020 r. również nastąpił wzrost wydatków na gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (o 22,7%) w porównaniu z rokiem poprzednim, przy jednoczesnej dynamice wzrostu tej wartości o 

14,9 punktu procentowego.  

 W 2019 r. w stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost wydatków wykonanych o 7,8%, a w 2018 r. w stosunku 

do roku 2017 – o 6,8%. 
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Zobowiązania samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej 

 Zobowiązania jednostek posiadających osobowość prawną, dla których JST są organem 

założycielskim lub nadzorującym, nadal utrzymują się na wysokim poziomie.  

 W tej grupie jednostek, obejmującej SP ZOZ, instytucje kultury i inne podmioty 

niebędące spółkami prawa handlowego, wysokie zadłużenie wykazują jedynie SP ZOZ 

(95,1% ogółu zadłużenia jednostek z osobowością prawną).  

 Łączna kwota zobowiązań nadzorowanych przez JST jednostek posiadających 

osobowość prawną w 2020 r. wyniosła 5 776 119 tys. zł i spadła w stosunku do roku 

ubiegłego o 34 701 tys. zł, tj. o 0,6%. 
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Zobowiązania samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej 

 Zadłużenie SP ZOZ w 2020 r. – podobnie jak we wcześniejszych latach – było rozłożone 

bardzo nierównomiernie: nieco ponad jedna czwarta (28,6%) ogólnej kwoty zadłużenia 

wynika z zobowiązań trzech JST (trzech województw samorządowych).  

 W 2020 r. nieco ponad połowa (53,1%) całego zadłużenia samorządowych SP ZOZ jest 

wynikiem zadłużenia jednostek nadzorowanych przez dziesięć JST (osiem województw i 

dwa miasta na prawach powiatu).  

 Należy zaznaczyć, że począwszy od 2014 r., jedna trzecia ogółu zadłużenia 

samorządowych SP ZOZ występuje na terenie tych samych czterech JST. 
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Szczegółowe  

dane znajdują się na stronie 

www.rio.gov.pl 

 

Dziękuję za uwagę 

http://www.rio.gov.pl/
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