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Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, działając na podstawie przepisu
art. 10a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), przedkłada „Raport o stanie gospodarki
finansowej Powiatu Tucholskiego na dzień 30 czerwca 2012 r.”, przyjęty przez
Kolegium Izby uchwałą Nr XX/52/2012 z dnia 1 października 2012 r.
W Raporcie scharakteryzowano sytuację finansową Powiatu Tucholskiego
w latach 2010 i 2011 oraz I półroczu 2012 r., w oparciu o wyniki działalności
nadzorczej i opiniodawczej Izby z wykorzystaniem danych sprawozdawczych oraz
informacji dotyczących charakterystyki Powiatu, jego mienia i organizacji. Dokonując
analizy sytuacji finansowej Jednostki oparto się również na informacjach
przedłożonych przez Starostę Tucholskiego w pismach kierowanych do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, tj. pismo z dnia 17 kwietnia 2012 r. znak
OR.033.1.34.2012, pismo z dnia 26 czerwca 2012 r. znak OR.033.97.2012, pismo
z dnia 19 września 2012 r. znak FN.3221.32.2012.
Raport został opracowany w związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej
Powiatu Tucholskiego w 2012 roku. W latach 2010 i 2011 Powiat poniósł wysokie
nakłady na zadania inwestycyjne, a jednocześnie do budżetu nie wpłynęły
zaplanowane dochody. W związku z powyższym doszło do naruszenia ustawowego
limitu zadłużenia. Zaistniała również realna groźba utraty płynności finansowej
Powiatu, która zagrażać może wykonywaniu jego obligatoryjnych zadań.
W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy poprawa stanu
gospodarki finansowej Powiatu wymaga opracowania, a następnie wdrożenia
programu naprawczego określającego konkretne działania, sposób i harmonogram ich
realizacji oraz efekty finansowe.
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1. Ogólna charakterystyka Powiatu Tucholskiego
1.1. Położenie i mieszkańcy Powiatu

Powiat Tucholski, posiadający kilkusetletnie tradycje, utworzony został ponownie
1 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego,
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.).

Powiat Tucholski położony jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje powierzchnię 1 075 km2 i jest zamieszkiwany przez ok. 48 tys. osób.
Siedzibą Powiatu i jedynym miastem na jego terenie jest Tuchola. Powiat składa się z 6 gmin:
gminy miejsko-wiejskiej Tuchola oraz gmin wiejskich: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo
i Śliwice.
Pod względem geograficznym tereny te należą głównie do regionu Borów Tucholskich.
Obszar charakteryzuje się znacznym zalesieniem (wskaźnik lesistości 48,8%, przy średniej
dla województwa 22,7%), dużą liczbą jezior i rzek oraz urozmaiconą rzeźbą terenu.
Potwierdzeniem wysokiej jakości środowiska przyrodniczego jest objęcie ok. 56%
powierzchni różnymi formami ochrony przyrody (Parki Krajobrazowe: Tucholski, Wdecki,
Krajeński, rezerwaty i pomniki przyrody). Osią hydrograficzną regionu jest rzeka Brda, która
wraz z dopływami tworzy malowniczy szlak kajakowy, uznany za jeden z ciekawszych
w Europie. Dużą popularnością cieszą się również malownicze jeziora, stwarzające
możliwość plażowania i uprawiania sportów wodnych. Wymarzone tereny dla wędkarzy,
zbieraczy runa leśnego, turystów pieszych i rowerowych. Warunki środowiskowe wpłynęły
na to, iż na terenie Powiatu notuje się duży udział podmiotów zajmujących się
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pozyskiwaniem i przetwórstwem drewna oraz produkcją mebli. Walory turystyczne sprzyjają
rozwojowi turystyki.
Pod względem kulturowym znaczną część Powiatu Tucholskiego zamieszkują
Borowiacy. Odrębność etnograficzna mieszkańców Borów Tucholskich wiązała się
w najdawniejszych czasach z faktem zamieszkiwania przez nich słabo zaludnionych
obszarów śródleśnych oraz zajęciami związanymi z łowiectwem, myślistwem, rybołówstwem
i bartnictwem. Z rzemiosł wcześnie rozwinęło się garncarstwo, kowalstwo i smolarstwo.
Współczesna sztuka ludowa Borów Tucholskich rozwija się bardzo intensywnie.
Aktywnie działają także zespoły folklorystyczne.
Liczba zarejestrowanych na terenie Powiatu Tucholskiego podmiotów gospodarczych
w roku 2011 wyniosła 3 297, z czego 94% należy do sektora prywatnego, 93,6% to firmy
zatrudniające 9 osób. Największa liczba firm działa w handlu (23%), budownictwie (14%),
przetwórstwie przemysłowym (12%). Liczba podmiotów wpisanych do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON na 10 tys. ludności dla Powiatu
Tucholskiego to 684, przy wartości Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 879.
Liczba bezrobotnych w latach 2009 - 2011 wyniosła odpowiednio: 3 140, 3 505, 3 482.
Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi realizował zadania związane z aktywizacją bezrobotnych
pozyskując m.in. środki unijne w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki pt. „Moja szansa”.
1.2. Organizacja i zasady działania Powiatu

Zakres zadań Powiatu Tucholskiego określają przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Ponadto,
kompetencje Powiatu w zakresie wykonywania zadań publicznych określa ustawa z dnia
13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
Na podstawie wskazanych przepisów oraz Statutu Powiatu Tucholskiego przyjętego
uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/147/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. Powiat
wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepełnosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomościami,
11) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
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14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu
przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
20) obronności,
21) promocji Powiatu,
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
23) działalności w zakresie telekomunikacji.
Ponadto, do zadań publicznych Powiatu należy zapewnienie wykonywania określonych
w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
Powiat może realizować również zadania z zakresu administracji rządowej, na których
finansowanie otrzymuje środki z budżetu państwa. W przypadku Powiatu Tucholskiego
zadania te są wykonywane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
i Zasobami Przyrody i dotyczą m.in.:
prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
zadań Geodety Powiatowego,
klasyfikacji gruntów,
ochrony gruntów rolnych i leśnych,
gospodarki odpadami.
Ponadto, Powiat otrzymuje środki przeznaczone na finansowanie 5 etatów dotyczących
wykonania zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:
nadzoru budowlanego,
kwalifikacji wojskowej,
ochrony przeciwpożarowej,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
orzekania o niepełnosprawności.
Powiat zgodnie z obowiązującymi przepisami może, na uzasadniony wniosek gminy,
przekazać jej zadania z zakresu swojej właściwości na zasadach określonych w porozumieniu.
Powiat może również zawierać porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (dalej
jst) w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych. Z uzyskanych od Powiatu
informacji wynika, że Powiat Tucholski w 2011 r. nie przekazywał ani nie powierzał zadań
innym jst.
Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o samorządzie powiatowym zadania własne powiatu
realizuje Zarząd Powiatu oraz następujące jednostki powiatowe:
1) Starostwo Powiatowe,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych,
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach,
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej,
Zespół Szkół Ogólnokształcących,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
Powiatowy Zakład Obsługi,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Zarząd Dróg Powiatowych,
Dom Pomocy Społecznej,
Dom Dziecka,
Powiatowy Urząd Pracy,
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Na podstawie § 78 ust. 1 Statutu Powiatu Tucholskiego powiatowe służby i inspekcje
tworzą:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tucholi,
Kontrola Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.
Powiat Tucholski jest członkiem stowarzyszeń
Związku Powiatów Polskich oraz
Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1.3. Mienie komunalne

Zgodnie z art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym mieniem powiatu jest własność
i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
Podstawowymi składnikami mienia powiatu są:
prawo własności nieruchomości oraz rzeczy ruchomych,
inne prawa rzeczowe np. ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste,
środki finansowe.
Mienie powiatu może pozostawać w bezpośrednim władaniu zarządu powiatu,
powiatowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz powiatowych
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Zasady nabycia mienia przez powiat reguluje art. 47 ustawy o samorządzie powiatowym,
zgodnie z którym powiat może nabyć mienie w następujący sposób:
na podstawie odrębnej ustawy z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek
gminy,
przez przekazanie, w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatów,
w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia,
przez inne czynności prawne,
w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.
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Powiat Tucholski nabył majątek z mocy prawa
na podstawie art. 60 i 64 ustawy
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa
(Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa powiatom
i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazania
(Dz. U. Nr 13, poz. 114). Nabycie przez Powiat każdej nieruchomości potwierdzone zostało
decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Jak wynika z informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Tucholskiego
sporządzonej na dzień 31 grudnia 2011 r. w zasobie nieruchomości Powiatu Tucholskiego na
dzień 31 grudnia 2011 r. zaewidencjonowanych było 1 621 działek o łącznej powierzchni
511,9302 ha. W skład tych nieruchomości wchodzi 1 607 działek o łącznej powierzchni
507,6326 ha, które stanowią drogi powiatowe o łącznej wartości 2 943 384,93 zł.
Pozostałe 14 działek o powierzchni 4,2976 ha stanowią:
3 działki o pow. 0,1261 ha siedziba Starostwa – wartość 25 454,46 zł,
2 działki o łącznej pow. 0,1407 ha przekazane w użyczenie Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii – wartość 11 917,00 zł,
1 działka o pow. 0,7176 ha – wartość 15 000,00 zł,
1 działka o pow. 0,5252 ha położona w Raciążu (postępowanie sądowe o zwrot
nieruchomości) – wartość 12 100,00 zł,
1 działka o pow. 0,1844 ha – Książnica – współwłasność Powiatu Tucholskiego i Gminy
Tuchola – wartość 20 310,62 zł,
3 działki o pow. 0,9236 ha zajęte przez Szpital Tucholski – wartość 369 440,00 zł,
3 działki o pow. 1,6800 ha – umowa użyczenia ZHP – wartość 168 000,00 zł,
Powiat posiada również 23 działki o powierzchni 12,3634 ha znajdujące się w trwałym
zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
i tak:
5 działek o pow. 1,7930 ha stanowi zabudowana nieruchomość Domu Pomocy
Społecznej w Wysokiej – wartość 43 032,00 zł,
1 działkę o pow. 0,5269 ha stanowi Dom Dziecka w Tucholi – wartość 121 187,00 zł,
3 działki o pow. 1,5805 ha stanowią siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych – wartość
49 854,20 zł,
1 działka o pow. 0,0187 stanowi siedzibę Muzeum Borów Tucholskich – wartość 5 804,48 zł,
1 działka o pow. 0,0385 stanowi siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy – wartość 28 400,00 zł,
1 działka o pow. 0,1560 ha stanowi siedzibę Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie – wartość 31 855,00 zł,
11 działek o pow. 8,2498 ha wraz z zabudowaniami stanowią nieruchomości szkół
powiatowych – wartość 1 095 687,50 zł.
Dla terenów będących własnością Powiatu Tucholskiego obowiązują ustalenia dwóch
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Rudzkim Moście dla 30 działek
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(tereny zabudowy mieszkaniowej) oraz przy ulicy Spółdzielczej dla dwóch działek (tereny
usługowe).
Liczbowe oraz wartościowe zestawienie nieruchomości powiatowych oraz dochody
z majątku, w latach 2009 - 2011 zawarto w poniższej tabeli.
Tabela 1. Majątek Powiatu Tucholskiego w latach 2009 - 2011
Wyszczególnienie
Grunty (ha)

12,3634

153 529,18

1 375 820,18

1 375 820,18

61

57

58

26 963 504,06

38 037 587,84

45 080 364,37

27 117 033,24

39 413 408,02

46 456 184,55

497,2413

502,3594

511,9302

2 921 341,57

3 097 334,75

3 565 607,01

Budynki i budowle
(szt.)

3

6

6

Wartość budynków
i budowli (zł)

6 844 043,31

8 011 556,64

12 818 316,58

Łączna wartość (zł)

9 765 384,88

11 108 891,39

16 383 923,59

1 967 427,60

2 112 427,60

2 192 927,60

45 524 923,09

67 511 954,68

86 422 485,91

486 653,82

244 345,34

348 945,68

Grunty (ha)
Wartość gruntów (zł)

Majątek ogółem - rzeczowe aktywa
trwałe (zł)
Dochody z majątku (zł)

2011 r.

12,3634

Łączna wartość (zł)

Majątek finansowy - udziały (zł)

2010 r.

14,0193

Wartość gruntów (zł)
Powiatowy Zasób Nieruchomości we
Budynki i budowle
władaniu powiatowych jednostek
organizacyjnych i powiatowych osób (szt.)
Wartość budynków
prawnych
i budowli (zł)

Powiatowy Zasób Nieruchomości
w bezpośrednim władaniu Zarządu
Powiatu

2009 r.

Źródło: Dane Powiatu Tucholskiego

Ponadto, majątek finansowy Powiatu Tucholskiego stanowią udziały w Szpitalu
Tucholskim Sp. z o.o. Wartość udziałów wraz z kosztami transakcji związanymi z ich
wniesieniem zamieszczono w powyższej tabeli.
2. Działalność nadzorcza i opiniodawcza Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
Zakres nadzoru regionalnych izb obrachunkowych nad jst określa przepis art. 11 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm. dalej ustawa o rio). Natomiast zakres działalności opiniodawczej
określony został w przepisie art. 13 ustawy o rio oraz przepisach1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. dalej ustawa
o finansach publicznych).
W okresie objętym Raportem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
zbadało 86 uchwał organów Powiatu Tucholskiego. Rada Powiatu podjęła 47 uchwał, w tym:
3 w sprawie uchwalenia budżetu, 19 w sprawie zmian budżetu, 7 dotyczących wieloletniej
prognozy finansowej (dalej WPF), 4 w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarząd
1

Art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 1 i 3.
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Powiatu podjął 39 uchwał, w tym 34 w sprawie zmian budżetu.
Spośród zbadanych przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
uchwał organów Powiatu Tucholskiego, 3 uchwały Rady Powiatu zostały uznane za podjęte
z istotnym naruszeniem prawa. W wyniku podjętych przez Kolegium Izby rozstrzygnięć
nadzorczych 2 uchwały Rady Powiatu zostały uznane za nieważne w części (uchwała
dotycząca zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie wydatków
nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu w 2010 r. oraz uchwała
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek
niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania). Ponadto,
Kolegium stwierdziło nieważność uchwały, dotyczącej zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2012 - 2024. W stosunku do 1 uchwały
Kolegium Izby stwierdziło nieistotne naruszenie prawa, związane z błędnym zastosowaniem
klasyfikacji budżetowej w uchwale zmieniającej budżet. Nadto, 4 uchwały zostały podjęte
z naruszeniem prawa, jednak przed terminem badania ich przez Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, naruszenie prawa zostało wyeliminowane we własnym
zakresie przez organ stanowiący lub wykonawczy Powiatu.
Do wydawania opinii dotyczących spraw finansowych Powiatu Tucholskiego
zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyznaczony został
Skład Orzekający Nr 1. Opinie wydane w okresie objętym Raportem dotyczyły następujących
spraw:
możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu
Tucholskiego (1 opinia),
sprawozdań z wykonania budżetu (3 opinie),
wniosków komisji rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu Tucholskiego (3 opinie),
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze (3 opinie),
projektów uchwał budżetowych (2 opinie),
projektów uchwał w sprawie uchwalenia WPF (2 opinie),
prawidłowości planowanej kwoty długu (2 opinie),
możliwości spłaty zobowiązań długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w danym
roku budżetowym (3 opinie).
Opinie w powyższych sprawach w latach 2010 i 2011 z wyjątkiem opinii o projektach
uchwał w sprawie uchwalenia WPF były opiniami pozytywnymi. Projekt WPF na rok 2011
został zaopiniowany pozytywnie z uwagami, ze względu na brak zachowania wykazanej
w projekcie w latach 2014 i 2015 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, brak wskazania przeznaczenia przewidywanej w kolejnych latach nadwyżki
budżetowej oraz niezgodność wykazanych w projekcie danych ze sprawozdaniami
budżetowymi. W stosunku do projektu WPF na lata 2012 - 2024
zaopiniowanego
pozytywnie
Skład wniósł uwagę dotyczącą braku wykazania w WPF dochodów, które
omówiono w objaśnieniach do projektu uchwały.
W opiniach o projektach uchwał budżetowych Skład Orzekający zwrócił uwagę m.in. na
niezgodną z przepisami prawa kwotę wydatków zaplanowanych na rezerwę celową na
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zarządzanie kryzysowe oraz kwotę wydatków przewidzianych na ochronę środowiska, jak
również na błędy rachunkowe i pisarskie.
Opiniując w roku 2012 możliwość spłaty kredytu długoterminowego planowanego do
zaciągnięcia przez Powiat Tucholski w wysokości 3 300 000 zł Skład Orzekający zwrócił
uwagę na przekroczony ustawowy limit zadłużenia Powiatu na koniec 2011 r., które wyniosło
61,9% w relacji do wykonanych dochodów Powiatu. Opierając się m.in. na uchwale
dotyczącej WPF Powiatu na lata 2012 - 2024 z dnia 16 marca 2012 r., Skład Orzekający
uznał, że Powiat Tucholski będzie miał możliwość spłaty zadłużenia, o ile w latach 2012 - 2022 osiągnie wyniki wykazane w WPF.
Ponadto, Skład Orzekający wydał opinię dotyczącą wykonania budżetu Powiatu
Tucholskiego za 2011 r., w której m.in. omówił zadłużenie Powiatu przekraczające 60%
wykonanych dochodów. Skład wskazał na konieczność podjęcia przez Powiat działań
zmierzających do ograniczenia długu Powiatu. Podkreślono, iż w uchwale dotyczącej WPF
Powiatu Tucholskiego na lata 2012 - 2024 prognozowane zadłużenie Powiatu na koniec
2012 r. wynosi 59,7% planowanych na ten rok dochodów. Brak wpływów dochodów
w wielkościach zaplanowanych w budżecie na 2012 r. może spowodować, iż na koniec roku
poziom zadłużenia Powiatu ponownie przekroczy ustawowy limit. Skład zwrócił również
uwagę na fakt, że sytuacja finansowa Powiatu rodzi zagrożenie braku możliwości
wykonywania podstawowych zadań Jednostki, gdyż na koniec roku 2011 Powiat nie posiadał
środków na realizację zadań (wydatki budżetowe pokryto z wpływów z subwencji
oświatowej, przekazanej przez Ministerstwo Finansów w miesiącu grudniu 2011 r. na rok
2012).
W opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2011 r. Skład Orzekający
wskazał również na wykonanie budżetu
w części dotyczącej sfinansowania deficytu
niezgodnie z uchwalonym przez Radę Powiatu planem (szerzej pkt 5. Raportu).
Podkreślenia wymaga fakt, że Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010. Opinia wydana została w dniu 11 kwietnia 2011 r.,
na podstawie sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych
sporządzonych w miesiącu lutym 2011 r. Zgodnie z Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec
IV kwartału 2010 r., zadłużenie Powiatu na koniec 2010 r. wynosiło 27 604 918,08 zł,
tj. 49,1% wykonanych dochodów Powiatu. W dniu 20 kwietnia 2011 r. nastąpiła korekta
powyższego sprawozdania, związana z analizą długu Powiatu po wejściu w życie
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego,
w tym do długu skarbu państwa (Dz. U. Nr 252, poz. 1692). Do kwoty długu Powiatu dodano
zobowiązania wynikające z umowy wykupu wierzytelności przez bank oraz z umowy
leasingu samochodów. Po korekcie sprawozdania kwota długu Powiatu na koniec 2010 r.
wyniosła 34 913 960,14 zł, tj. 62,1% wykonanych w tym roku dochodów Powiatu.
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3. Realizacja dochodów budżetowych
Stopień realizacji ustawowych zadań jst uzależniony jest od poziomu osiąganych przez tę
jednostkę dochodów budżetowych. Jednocześnie realne planowanie dochodów pozwala
uniknąć trudności w realizacji zadań i dokonywać wydatków zgodnie z ich planem
i harmonogramem.
Poniżej przedstawiono ogólne dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego
osiągniętych w latach 2010 i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.
Tabela 2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego w latach 2010 i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.

90,8

wykonanie
planu (w %)

60 804 106,06 100,0

wykonanie
(w zł)

struktura
(w %)

88,1

wykonanie
planu (w %)

56 233 474,15 100,0

wykonanie
(w zł)

I półrocze 2012 r.

struktura
(w %)

Dochody ogółem,
w tym:
- subwencja

wykonanie
planu (w %)

Wyszczególnienie

2011 r.

struktura
(w %)

2010 r.

29 071 259,61 100,0

51,1

wykonanie
(w zł)

30 682 918,00

54,6 100,0

32 708 580,00

53,8 100,0

16 476 550,00

56,7

58,7

- dotacje

14 792 752,04

26,3

66,4

17 174 338,65

28,2

73,2

8 291 897,55

28,5

46,8

- dochody własne

10 757 804,11

19,1

98,8

10 921 187,41

18,0 101,2

4 302 812,06

14,8

38,5

56 233 474,15 100,0

88,1

60 804 106,06 100,0

90,8

29 071 259,61 100,0

51,1

44 678 457,04

79,5

85,8

49 390 705,24

81,2

91,0

25 925 088,79

89,2

55,2

4 277 053,75

7,6

74,2

739 506,84

2,5

23,1

51 157,20

0,2

100,0

Dochody ogółem,
w tym:
- transfery z budżetu
państwa (dotacje,
subwencja, PIT
i CIT)
- transfery między jst
- pozostałe transfery
- dochody z podatków
i opłat
- pozostałe dochody
Dochody ogółem,
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe,
w tym:
- dochody ze
sprzedaży majątku

96,3

3 064 665,73

5,0

9 114,00

0,0 100,0

0,00

0,0

1 402 716,03

2,5 101,2

1 419 612,37

2,3

97,4

752 824,68

2,6

51,6

6 929 122,72

11,4

97,3

1 602 682,10

5,5

30,2

60 804 106,06 100,0

90,8

29 071 259,61 100,0

51,1

84,0 100,2

50 766 571,53

83,5

99,4

25 009 404,55

86,0

54,1

8 998 075,99

16,0

54,0

10 037 534,53

16,5

63,2

4 061 855,06

14,0

38,0

27 160,00

0,05

6,3

48 897,40

0,08 100,0

73 790,45

0,2

3,7

5 866 133,33

10,4

98,6

56 233 474,15 100,0

88,1

47 235 398,16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S Powiatu Tucholskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) źródło dochodów jst stanowią
dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami
własnymi powiatu są m.in. wpływy z opłat, dochody z majątku, spadki, zapisy i darowizny,
dochody z kar i grzywien określone w odrębnych przepisach, dochody uzyskiwane w związku
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
a także dotacje z budżetów innych jst. Na potrzeby Raportu do dochodów z tytułu
otrzymanych dotacji ujęto wszystkie dotacje, które Powiat otrzymał, zarówno z budżetu
państwa, jak i z funduszy celowych i od innych jst.
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Głównym źródłem dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego jest subwencja ogólna,
która w latach 2010 i 2011 stanowiła odpowiednio 54,6% i 53,8% osiągniętych dochodów
ogółem Powiatu. Na koniec II kwartału 2012 r. wpływy z tego źródła wyniosły 56,7% ogółu
dochodów wykonanych w I półroczu 2012 r.
Zarówno w roku 2010, jak i w roku 2011 dochody Powiatu z tytułu otrzymanej subwencji
ogólnej wyniosły ponad 30 000 000 zł, w tym część oświatowa subwencji, stanowiąca ponad
70% kwoty subwencji ogólnej, wyniosła w roku 2010 kwotę 23 487 805 zł, a w roku 2011
24 245 889 zł (tabela 3). W budżecie Powiatu na rok 2012 część oświatową subwencji
zaplanowano pierwotnie w kwocie 23 606 437 zł. Po ostatecznych decyzjach Ministerstwa
Finansów w sprawie wysokości subwencji ogólnej dla jst, Powiat dokonał zmian w budżecie,
zmniejszając część oświatową o kwotę 2 346 069 zł, tj. do kwoty 21 260 368 zł. W I półroczu
dochód ten zrealizowano w 61,5%. Pozostałe części subwencji ogólnej
wyrównawcza
i równoważąca zarówno w roku 2010, jak i w roku 2011 otrzymano w łącznych kwotach
ok. 7 000 000 zł. W roku 2011 Powiat uzyskał również środki na uzupełnienie dochodów
pochodzące z podziału tworzonej w budżecie państwa rezerwy subwencji ogólnej,
w wysokości 1 565 177 zł.
Tabela 3. Struktura subwencji ogólnej Powiatu Tucholskiego w latach 2010 i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.
2010 r.
Wyszczególnienie
Subwencja
ogólna, w tym:
- część
oświatowa
- część
wyrównawcza
- część
równoważąca
- podział
rezerwy
subwencji
ogólnej

2011 r.

Plan

Wykonanie

Struktura
(w %)

Plan

30 682 918

30 682 918

100,0

32 708 580

23 487 805

23 487 805

76,5

5 212 349

5 212 349

1 982 764

1 982 764

-

-

I półrocze 2012 r.
Struktura
(w %)

Plan

Wykonanie

Struktura
(w %)

32 708 580

100,0

28 046 856

16 476 550

100,0

24 245 889

24 245 889

74,1

21 260 368

13 083 304

79,4

17,0

4 489 926

4 489 926

13,7

4 595 901

2 297 952

13,9

6,5

2 407 588

2 407 588

7,4

2 190 587

1 095 294

6,6

x

1 565 177

1 565 177

4,8

Wykonanie

-

-

x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S Powiatu Tucholskiego.

Dochody Powiatu Tucholskiego z tytułu otrzymanych dotacji celowych w roku 2010
stanowiły 26,3% ogółu wykonanych dochodów, w roku 2011 28,2% całości dochodów,
a w I półroczu 2012 r. 28,5% dochodów otrzymanych w tym okresie. Realizację dochodów
Powiatu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z poszczególnych źródeł przedstawia tabela 4,
z której wynika, że wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych w roku 2010
stanowiło zaledwie 66,4% wielkości planowanych, a w roku 2011 73,2% planu. W I półroczu
2012 r. otrzymano 46,8% kwoty dotacji zaplanowanych w budżecie Powiatu na ten rok.
Na tak niski poziom wykonania dochodów z omawianego źródła, zarówno w roku 2010, jak
i w roku 2011, wpływ miało nie otrzymanie przez Powiat dotacji na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków z UE, co zostało szerzej omówione w dalszej części Raportu.
Pozostałe rodzaje dotacji, tj. dotacje z budżetu państwa i od jst w roku 2010 otrzymano
zgodnie z planem.
W 2011 r. Powiat zrealizował na bardzo niskim poziomie 3,2% planu dochody z tytułu

Raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Tucholskiego

15

dotacji otrzymanych z funduszy celowych. Do budżetu nie wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 315 896 zł. Na zadania
realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jst Powiat otrzymał w 2011 r. 74,2%
kwoty planowanych dotacji.
Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji zrealizowane w I półroczu 2012 r. stanowią 46,8%
kwoty przewidywanej na cały rok 2012. W kwocie tej ujęto dotacje celowe na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, które wpłynęły
w wysokości 3 503 404,71 zł, tj. 48,3% planu rocznego (szerzej na ten temat w dalszej części
Raportu).
Tabela 4. Źródła dotacji celowych otrzymanych przez Powiat Tucholski w latach 2010 i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.

Dotacje z budżetu państwa na
realizację zadań własnych,
w tym
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Dotacje celowe na realizację
zdań finansowanych z
udziałem środków UE, w tym
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Dotacje na zadania
realizowane na podstawie
porozumień z organami
administracji rządowej
Dotacje na zadania
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jst, w tym
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych

wykonanie
planu (w %)

66,4 17 174 338,65

struktura
(w %)

100,0

wykonanie
planu (w %)

Dotacje celowe ogółem, z tego: 14 792 752,04
Dotacje z budżetu państwa na
realizację zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
5 807 612,50
innych zadań zleconych
ustawami

wykonanie
(w zł)

I półrocze 2012 r.

struktura
(w %)

wykonanie
(w zł)

wykonanie
planu (w %)

Wyszczególnienie

2011 r.

struktura
(w %)

2010 r.

100,0

73,2

8 291 897,55

100,0

46,8

wykonanie
(w zł)

39,3

100,0

6 051 276,00

35,2

100,0

3 321 028,00

40,1

56,2

556 540,80

3,8

99,7

1 252 260,01

7,3

100,0

727 958,00

8,8

44,4

0,00

0,0

732 759,41

4,3

100,0

500 000,00

6,0

42,5

4 134 571,00

27,9

36,1

6 796 152,91

39,6

58,0

3 503 404,71

42,3

48,3

3 061 551,74

20,7

29,6

5 519 119,57

32,1

55,5

3 123 148,60

37,7

56,7

16 973,99

0,1

99,8

0,00

0,0

0,00

0,0

0,0

4 277 053,75

28,9

96,3

3 064 665,73

17,8

74,2

739 506,84

8,9

23,1

3 275 486,47

22,1

100,0

2 236 758,15

13,0

66,6

364 916,01

4,4

18,7

0,00

0,0

9 984,00

0,1

3,2

0,00

0,0

0,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S Powiatu Tucholskiego.

Dochody własne stanowią najmniejsze źródło dochodów Powiatu Tucholskiego. W roku
2010 w strukturze dochodów ogółem stanowiły one 19,1%, w roku 2011 18,0%, a w I półroczu
2012 r. 14,8%. Najwyższe wpływy stanowiące dochody własne Powiatu pochodzą z udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływów z opłat (m.in. z opłaty za zarząd
i użytkowanie wieczyste oraz z opłaty komunikacyjnej), wpływów z usług oraz z różnych
dochodów. Strukturę dochodów własnych w analizowanym okresie przestawia poniższa
tabela.
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Tabela 5. Dochody własne Powiatu Tucholskiego w latach 2010 i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.
2010 r.
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

2011 r.
Struktura
(w %)

Plan

Wykonanie

Dochody własne
10 738 551,42 10 609 235,49 100,0 10 641 463,69 10 766 395,05
ogółem, z tego:
udział w podatku
dochodowym od
3 489 445,00 3 414 347,00 32,2 3 949 407,00 4 016 744,00
osób fizycznych
udział w podatku
dochodowym od
70 000,00
82 467,74
0,8
80 000,00
65 692,32
osób prawnych
wpływy z opłaty
1 144 958,28 1 164 962,68 11,0 1 166 872,11 1 147 545,92
komunikacyjnej
pozostałe podatki
240 767,09
237 753,35
2,2
290 977,69
272 066,45
i opłaty lokalne
wpłaty z tytułu
odpłatnego nabycia
prawa własności
oraz prawa
0,00
0,00
0,0
25 000,00
25 000,00
użytkowania
wieczystego
nieruchomości
wpływy z usług
963 656,64
996 151,82
9,4 1 384 612,74 1 488 825,43
wpływy z różnych
1 011 368,42 1 294 997,88 12,2 2 619 746,00 2 383 432,17
dochodów
pozostałe dochody
3 818 355,99 3 418 555,02 32,2 1 124 848,15 1 367 088,76
własne

I półrocze 2012 r.
Struktura
(w %)

Plan

100,0 11 017 016,34

Wykonanie

Struktura
(w %)

4 222 188,32

100,0

37,3

4 398 213,00

1 860 188,00

44,1

0,6

80 000,00

35 960,08

0,9

10,7

1 200 000,00

588 815,75

13,9

2,5

260 300,00

164 008,93

3,9

0,2

1 924 546,64

68 700,00

1,6

13,8

1 447 287,00

729 645,27

17,3

22,1

1 021 971,50

386 577,42

9,2

12,7

684 698,20

388 292,87

9,2

Źródło: Sprawozdania Rb-27S Powiatu Tucholskiego.

Na obecną sytuację finansową Powiatu duży wpływ miał poziom wykonanych w kolejnych
latach budżetowych planowanych dochodów przeznaczonych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Źródłem powyższych dochodów
są przede wszystkim dotacje celowe. W latach 2010 i 2011 oraz na koniec I półrocza 2012 r.
wpływy ze środków unijnych wyniosły odpowiednio: 7,3%, 11,2% i 12,2% wykonanych
w danym okresie dochodów ogółem Powiatu. Jak wynika z tabeli 6. kwoty omawianych
dochodów uzyskane w badanym okresie nie przekroczyły 60% ich planu. W 2010 r. wykonanie
wyniosło 36,1% kwoty planowanej, a w 2011
58,0% planu. Kwotowa różnica między
planowanymi i faktycznie otrzymanymi dochodami pochodzącymi ze środków przeznaczonych
na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE wyniosła w roku 2010 7 304 873,38 zł,
a w 2011 r. 4 897 607,91 zł. Na rok 2012 zaplanowano wpływy w wysokości 7 304 948,42 zł,
z czego do końca II kwartału otrzymano 3 554 584,12 zł, tj. 48,7% planu.
Z przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdań
z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2010 i rok 2011 wynika, że niskie
wykonanie planu dochodów z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej związane
jest z brakiem refundacji wydatków przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego za zrealizowane zadania, głównie inwestycyjne. Z informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2012 r. wynika, że mimo prawie 50% realizacji
planu Powiat przewiduje, iż omawiane dochody w II półroczu nie zostaną przekazane na
rachunek Jednostki. W informacji wskazano, że na Powiat „zostają nałożone korekty
finansowe związane z kwalifikowalnością wydatków. Powiat odwołuje się od stanowiska
Urzędu Marszałkowskiego, co wpływa na opóźnienie w wykonaniu planu dochodów”.
Realizację omówionych dochodów przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 6. Dochody Powiatu Tucholskiego przeznaczone na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE w latach
2010 i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.
2010 r.
Plan
Środki z UE
ogółem, z tego:
bieżące
majątkowe

Wykonanie

2011 r.
Wykonanie
planu
(w %)

Plan

Wykonanie

I półrocze 2012 r.
Wykonanie
planu
(w %)

Plan

Wykonanie

Wykonanie
planu
(w %)

11 439 444,95

4 134 571,57

36,1 11 715 687,79 6 796 155,01

58,0 7 304 948,42 3 554 584,12

48,7

1 102 325,79

1 073 019,83

97,3 1 771 171,94 1 277 035,44

72,1 1 791 948,27

431 435,52

24,1

10 337 119,16

3 061 551,74

29,6 9 944 515,85 5 519 119,57

55,5 5 513 000,15 3 123 148,60

56,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S Powiatu Tucholskiego.

Zgodnie z danymi wskazanymi w tabeli 2. w badanym okresie ponad 80% dochodów
ogółem budżetu Powiatu Tucholskiego stanowiły dochody bieżące. Dochody majątkowe, na
które składają się przede wszystkim dotacje i subwencje na realizację zadań inwestycyjnych,
jak również dochody ze sprzedaży majątku, w latach 2010 i 2011 wyniosły ok. 16%
dochodów ogółem. Wykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem stanowiło
w roku 2010 54% planu, w roku 2011 63,2% planu, a w I półroczu 2012 r. 38% planu
rocznego. W wyniku sprzedaży majątku w roku 2010 Powiat uzyskał dochody w wysokości
27 160 zł, tj. 6,3% wartości planowanej. W roku 2011 zrealizowano sprzedaż majątku
w 100%, otrzymując kwotę 48 897,40 zł.
Na rok 2012 Powiat zaplanował dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 965 546,64 zł.
Do końca II kwartału tego roku dochody ze sprzedaży wyniosły 73 790,45 zł, tj. 3,8% planu.
W informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2012 r. Zarząd
Powiatu podkreślił, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo niezrealizowania pozostałych
dochodów z tytułu sprzedaży majątku, zaplanowanych na 2012 r. Mimo ogłoszenia w miesiącu
sierpniu 2012 r. ponownego przetargu na sprzedaż działek, w wyniku braku zainteresowania
nabyciem nieruchomości nie uzyskano dochodu z tego tytułu. W związku z powyższym Zarząd
wskazał na groźbę utraty płynności finansowej Powiatu, gdyż planowane dochody ze sprzedaży
majątku są przeznaczone na sfinansowanie wydatków Powiatu.
Podsumowanie dochodów

Analiza dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego wykazuje, że ponad 80% wpływów
Powiatu pochodzi z transferów z budżetu państwa i innych jst (tabela 2). Dochody te
stanowią: dotacje, subwencje, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od
osób prawnych, pomoc finansowa od jst. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez Powiat
stanowią ok. 2,5% jego dochodów ogółem. Pozostałe dochody, do których należą
m.in. wpływy z usług oraz dochody z najmu i dzierżawy, w latach 2010 i 2011 wyniosły
ok. 10% osiągniętych przez Powiat dochodów. Na rok 2012 ta kategoria dochodów stanowi
ok. 9% planowanych dochodów ogółem.
Dochody ze sprzedaży majątku uzyskane w latach 2010 i 2011 stanowiły niewielką część
budżetu Powiatu. Na 2012 r. zaplanowano jednak dochody ze sprzedaży majątku stanowiące
ponad 4 000% dochodów z tego tytułu uzyskanych w roku 2011. Jak wykazano wyżej
planowane do uzyskania w 2012 r. kwoty tych dochodów są zbyt optymistyczne.
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Realizacja wydatków budżetowych

Z przedstawionej analizy dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego wynika, że Jednostka
ma ograniczone możliwości wpływu na wielkość tej kategorii budżetu. Dochody, które jst może
kształtować samodzielnie to dochody własne. To źródło w Powiecie Tucholskim stanowi
jednak niewielką część budżetu, a Powiat nie ma prawnych możliwości ich zwiększenia.
Szansą na zwiększenie wpływów do budżetu może być duża aktywność Powiatu
w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania wydatków i rozchodów.
4. Realizacja wydatków budżetowych
Realizacja wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego w latach 2010 i 2011 kształtowała
się na poziomie 90% planu. W I półroczu 2012 r. wydatki wykonano w 43,5% planu. Dane
dotyczące rodzajów wydatków poniesionych przez Powiat w analizowanym okresie
przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Wydatki Powiatu Tucholskiego w latach 2010 i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.

wykonanie
planu (w %)

64 676 348,30 100,0
47 082 913,36 72,8

90,0
94,2

63 490 322,27 100,0 91,0
46 334 281,93 73,0 94,1

56 208 200,63
46 245 454,20

24 466 971,46 100,0
23 361 164,41 95,5

43,5
50,5

42 192 239,62

65,2

94,9

40 227 762,03

63,4

96,1

38 920 640,76

20 364 474,97

83,2

52,3

28 293 740,27

43,7

98,4

28 698 977,71

45,2

97,2

28 636 202,95

15 048 801,98

61,5

52,6

13 898 499,35

21,5

88,5

11 528 784,32

18,2

93,4

10 284 437,81

5 315 672,99

21,7

51,7

853 233,28

1,3

82,3

846 114,01

1,3

96,0

869 516,00

470 887,17

1,9

54,2

1 383 633,34

2,1

91,4

1 490 038,69

2,3

96,2

1 558 678,00

742 651,69

3,0

47,6

1 261 828,74

2,0

85,2

1 724 812,12

2,7

62,7

2 254 329,44

562 417,97

2,3

24,9

218 750,00

0,00

wykonanie
(w zł)

0,00

wykonanie
(w zł)

struktura
(w %)
wykonanie
planu (w %)

struktura
(w %)

Wydatki ogółem, z tego:
Wydatki bieżące, z tego:
wydatki jednostek
budżetowych, w tym na:
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
dotacje na zadania
bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ufp
wypłaty z tytułu poręczeń
udzielonych przez jst,
przypadające do spłaty
w danym roku
budżetowym;
obsługa długu jst
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy
inwestycyjne, w tym na:
na programy finansowane
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
objęcie udziałów
w spółkach prawa
handlowego

I półrocze 2012 r.

wykonanie
planu (w %)

Wyszczególnienie

2011 r.

struktura
(w %)

2010 r.

0,00

plan
(w zł)

wykonanie
(w zł)

1 391 978,38
17 593 434,94

2,2
27,2

93,0
80,5

2 045 555,08
17 156 040,34

3,2
27,0

97,2
83,6

2 423 540,00
9 962 746,43

1 220 732,61
1 105 807,05

5,0
4,5

50,4
11,1

17 448 434,94

27,0

80,4

17 075 540,34

26,9

83,6

9 812 746,43

1 105 807,05

4,5

11,3

13 633 434,20

21,1

77,8

7 703 032,55

12,1

74,2

2 416 536,98

555 154,88

2,3

23,0

0,2 100,0

80 500,00

0,1

94,7

150 000,00

0,00

145 000,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-28S Powiatu Tucholskiego.

Przeważającą część wydatków Powiatu Tucholskiego stanowią wydatki bieżące, które
w latach 2010 i 2011 stanowiły ok. 73% ogółu poniesionych przez Powiat wydatków.
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Przewidywane w budżecie roku 2012 wydatki bieżące stanowią 82,3% ogółu planowanych
wydatków Jednostki.
Jak wynika z tabeli 7. w strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią
wydatki jednostek budżetowych. W latach 2010 i 2011 wyniosły one ponad 60% wszystkich
wydatków bieżących Powiatu. W I półroczu 2012 r. ta kategoria wydatków stanowiła ponad
80% wykonanych wydatków bieżących.
Drugim, co do wielkości rodzajem wydatków bieżących, są wydatki ponoszone na
obsługę długu Powiatu. W związku z rosnącym zadłużeniem Jednostki, wydatki te z roku na rok
są coraz wyższe. W 2010 r. wyniosły kwotę 1 391 978,38 zł, w roku 2011 2 045 555,08 zł,
a w I półroczu 2012 r. 1 220 732,61 zł, co stanowi 50,4% kwoty planowanej na cały rok.
Z informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2012 r. wynika, że Zarząd
Powiatu podjął rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie konsolidacji
zadłużenia Powiatu, w celu zmniejszenia kosztów jego obsługi.
Od roku 2011 Powiat zabezpiecza w budżecie środki na dokonanie wydatków
wynikających z udzielenia Szpitalowi Tucholskiemu poręczenia zobowiązania w kwocie
3 000 000 zł. W związku z dokonywaną przez Szpital spłatą zadłużenia, Powiat nie poniósł
wydatków z tytułu umowy poręczenia. Wydatki na ten cel, w rocznej wysokości 375 000 zł,
zostały ujęte jako przedsięwzięcie na lata 2012 - 2019 w uchwale dotyczącej WPF Powiatu.
Pozostałe wydatki bieżące Powiatu Tucholskiego dotyczą realizowanych przez Jednostkę
zadań, w tym świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz udzielonych dotacji.
Na poziom wykonania wydatków ogółem wpływ ma realizacja zadań inwestycyjnych.
W latach 2010 i 2011 Powiat wykonał wydatki inwestycyjne w ok. 80% ich planu. Część
zaplanowanych zadań ze względu na przedłużające się procedury przetargowe nie została
zrealizowana w przewidywanym terminie i ich wykonanie przesunięto na kolejny rok.
Natomiast część zadań wykonano przy niższym niż zakładano nakładzie środków finansowych.
Z informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. wynika, że zwiększone
wykonanie wydatków inwestycyjnych, które w I półroczu tego roku wyniosło 11,3% planu
rocznego, nastąpi w II półroczu, gdy zakończone zostaną prowadzone prace inwestycyjne.
W tym okresie, zgodnie z aktem notarialnym, poniesione zostaną również planowane wydatki
na objęcie udziałów w spółce Szpital Tucholski, w kwocie 150 000 zł. W roku 2010 na objęcie
udziałów w tej spółce Powiat wydatkował 145 000 zł, a w roku 2011 80 500 zł.
W okresie objętym Raportem Powiat realizował zadania z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane i wykonane wydatki na realizację
powyższych zadań przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8. Wydatki Powiatu Tucholskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w latach 2010
i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.
2010 r.
Plan
Wydatki na programy
z udziałem środków UE, 18 999 217,40
z tego:
bieżące
1 480 311,66
majątkowe

17 518 905,74

Wykonanie

2011 r.
%

Plan

Wykonanie

I półrocze 2012 r.
%

Plan

Wykonanie

%

14 895 262,94 78,4 13 126 378,54 9 427 844,67 71,8 4 670 866,42 1 117 572,85 25,2
1 261 828,74 85,2 2 750 248,91 1 724 812,12 62,7 2 254 329,44

562 417,97 24,9

13 633 434,20 77,8 10 376 129,63 7 703 032,55 74,2 2 416 536,98

555 154,88 23,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-28S Powiatu Tucholskiego.
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Najwyższe wydatki na programy unijne poniesiono w 2010 r. Zrealizowane w ponad 78%
planu, stanowiły 23% ogółu wydatków Powiatu poniesionych w tym roku. W roku 2011
wydatki na omawiane programy stanowiły 14,8% całości poniesionych przez Powiat
wydatków. Natomiast wydatki na powyższy cel planowane na rok 2012 stanowią 8,3% ogółu
planowanych w tym roku wydatków. W latach 2010 i 2011 zdecydowaną większość
wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych stanowiły wydatki inwestycyjne
w roku 2010 91,5%, a w roku 2011 81,7% tej kategorii wydatków. Na rok 2012
planowane wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem omawianych środków stanowią
51,7% wydatków przeznaczonych na ten rodzaj zadań.
Z analizy danych zawartych w tabeli 8. wynika, że wydatki ogółem ponoszone przez
Powiat na realizację zadań z udziałem środków unijnych rokrocznie maleją. W 2011 r. Powiat
wydatkował 641 992,67 zł, w tym kwotę 82 298,86 zł na wydatki inwestycyjne, na zadania,
których realizacja rozpoczęła się w roku 2011. Pozostała kwota wydatków dotyczyła zadań
wieloletnich, rozpoczętych w latach wcześniejszych. Zaplanowane w budżecie na rok 2012
wydatki na realizację „nowych” zadań unijnych wynoszą 806 205,84 zł i w całości są to
wydatki bieżące. Ograniczanie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków
unijnych należy uznać za działanie prawidłowe. Jak wskazano w części Raportu dotyczącej
realizacji dochodów Powiatu, Jednostka ma poważne trudności w otrzymaniu środków
poniesionych na realizację zadań, a refundowanych przez instytucje je przekazujące.
4.1. Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz
wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi”

Według danych zawartych w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Tucholskiego za I półrocze 2012 r. oraz w piśmie Starosty Tucholskiego z dnia 19 września
2012 r., znak FN.3221.32.2012, Powiat Tucholski podpisał w dniu 31 grudnia 2008 r. ze
Szpitalem Tucholskim Sp. z o.o. porozumienie partnerskie dotyczące zasad współpracy
w projekcie pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego
w Tucholi”. Projekt miał być realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 3. „Rozwój infrastruktury społecznej”,
Działanie 3.2 „Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej”. Celem projektu
była poprawa jakości i dostępności usług poprzez inwestycję w infrastrukturę społeczną.
Zgodnie z pismem z dnia 19 września 2012 r. „projekt miał charakter głównie
dostosowawczy” do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz. 1568
z późn. zm.). Realizowane działania miały doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa
pacjentów i personelu oraz skuteczności i efektywności leczenia. Całkowita wartość projektu
w części dotyczącej wydatków Powiatu Tucholskiego obejmowała kwotę 13 257 658,04 zł,
w tym środki z UE w wysokości 3 285 460,21 zł, środki własne Powiatu w wysokości
9 972 197,83 zł. Zaplanowane w budżecie Powiatu na rok 2011 środki z UE przeznaczone na
sfinansowanie powyższego zadania w kwocie 2 427 812,13 zł Powiat otrzymał w wysokości
1 805 051,97 zł. Pozostałą kwotę, tj. 622 760,16 zł przekazano Powiatowi w roku 2012.
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Planowane na rok 2012 dochody z UE w kwocie 555 187 zł do dnia 30 czerwca br. nie
wpłynęły na rachunek Jednostki.
W dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Konsorcjum firm
TEHAND Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie i „Grupą 3J” SA z siedzibą w Warszawie oraz
Powiatem Tucholskim podpisana została umowa o wykup wierzytelności w wysokości
10 500 000 zł dotycząca powyższego zadania. Spłata zobowiązania wynikającego z powyższej
umowy następuje od roku 2011 i do dnia 30 czerwca 2012 r. wyniosła 1 075 301,17 zł.
Z pisma Starosty Powiatu wynika, że w trakcie realizacji zadania okazało się, iż w jego
projekcie nie uwzględniono wykonania wszystkich robót, które umożliwiłyby właściwe
funkcjonowanie obiektu. Zaistniała więc „konieczność wykonania projektu zamiennego,
który uwzględnia (...) aktualne wymogi stawiane w zakresie ochrony przeciw pożarowej
i sanitarnej”. Realizacja robót dodatkowych była warunkiem uzyskania decyzji pozwalającej
na użytkowanie obiektów szpitalnych. W związku z powyższym w 2011 r. podpisano umowy
na roboty dodatkowe o łącznej wartości 3 661 927,85 zł.
Wydatki poniesione przez Powiat z tytułu robót dodatkowych wyniosły w 2011 r.
1 790 026,77 zł, w tym w kwocie 732 759,41 zł zostały sfinansowane z dotacji, którą Powiat
otrzymał z Ministerstwa Zdrowia na realizację programu „Wsparcie jednostek samorządu
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Budżet roku 2012
z tytułu robót dodatkowych został obciążony w wysokości 1 871 901,08 zł.
Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Starosty Powiatu z dnia 19 września 2012 r.,
Jednostka nie uregulowała należności wynikającej z zawartej umowy nr 78/2011 i otrzymanej
faktury końcowej nr FS 00058/DR/05/2012 na kwotę 1 838 691,08 zł. Z zapisów umowy
wynika bowiem, że przed terminem zapłaty przez Powiat Tucholski kwoty określonej
w fakturze wystawionej na Powiat, wykonawca musi przedstawić Jednostce dokumenty
potwierdzające zapłatę za roboty podzlecone. Niespełnienie tego warunku stanowi podstawę
do wstrzymania płatności przez Powiat na rzecz wykonawcy. W związku z niedochowaniem
przez wykonawcę ww. warunków umowy, Powiat wstrzymał płatność za wykonane zadanie.
Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Szpitala
Tucholskiego w Tucholi” została zakończona w dniu 31 stycznia 2012 r.
Na dzień 30 czerwca 2012 r. z tytułu realizacji omawianej inwestycji, bez uwzględnienia
odsetek od umowy wykupu wierzytelności, Powiat posiadał zobowiązania na kwotę
11 263 389,91 zł, z czego kwota 9 424 698,83 zł wynika z umowy wykupu wierzytelności,
a kwota 1 838 691,08 zł dotyczy wystawionej a niezapłaconej faktury.
Wydatki planowane do poniesienia z tytułu umowy wykupu wierzytelności zostały ujęte
jako przedsięwzięcie w uchwale dotyczącej WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2012 - 2024.
Wydatki te będą obciążały budżet Powiatu do roku 2023 w wysokości 760 000 zł rocznie,
a w roku 2024 w wysokości 620 000 zł.
Podpisanie w 2009 r. umowy o wykup wierzytelności skutkowało koniecznością
uwzględnienia przez Powiat w budżetach kolejnych lat wydatków z tytułu spłaty
zobowiązania wynikającego z umowy. Jednakże na skutek zmiany w roku 2011 przepisów
dotyczących klasyfikacji tytułów dłużnych stanowiących dług publiczny (szerzej pkt 6.
Raportu), zobowiązanie z tytułu umowy wykupu wierzytelności zostało ujęte do kwoty długu
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Powiatu. Zmiana przepisów prawa, przy jednoczesnym braku pełnego wykonania planu
dochodów budżetu, skutkowała przekroczeniem przez Powiat w roku 2010 ustawowego
limitu zadłużenia.
Podsumowanie wydatków

Analizując wydatki Powiatu Tucholskiego w latach 2010 i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.
można zaobserwować ich spadek, szczególnie w roku 2012. Planowane wydatki na rok 2012
stanowią 88,5% wydatków wykonanych w 2011 r. Jest to skutek ograniczenia przede
wszystkim wydatków inwestycyjnych.
Jak wynika z przesłanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pism,
w związku z sytuacją finansową Powiatu grożącą utratą płynności finansowej, Zarząd
Powiatu wprowadził w 2012 r. działania mające na celu ograniczenie wydatków. Na
podstawie art. 260 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu z dniem 25 czerwca 2012 r.
zarządził blokadę planowanych wydatków Powiatu. Podjęto decyzję o „zamrożeniu” podwyżek
wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz
dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa. W wyniku przeprowadzonych
negocjacji z firmą energetyczną Powiat uzyska oszczędności związane z kosztami
dostarczania energii. Podjęto również działania zmierzające do przeniesienia długu
wynikającego z umowy wykupu wierzytelności na Szpital Tucholski Sp. z o.o. Ponadto,
zrezygnowano z części wydatków planowanych pierwotnie w uchwale budżetowej Powiatu
na 2012 r., zmniejszając m.in. zaplanowane zadania inwestycyjne o ponad 3 000 000 zł.
5. Wynik budżetu, przychody i rozchody
W tabeli poniżej zaprezentowano osiągnięty przez Powiat Tucholski w latach 2010 i 2011
oraz w I półroczu 2012 r. wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami
i wydatkami, a także zrealizowane przychody i rozchody budżetu Powiatu.
Tabela 9. Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu Powiatu Tucholskiego w latach 2010 i 2011 oraz w I półroczu
2012 r.
Wyszczególnienie
Wynik budżetu
Przychody
ogółem, w tym:
kredyty
wolne środki
Rozchody
ogółem, w tym:
spłata kredytów
i pożyczek
wykup papierów
wartościowych

2010 r.
Plan

%

Plan

I półrocze 2012 r.

Wykonanie

%

-8 442 874,15 105,5

-2 784 823,00

-2 686 216,21

96,5

733 546,64

4 604 288,15

627,7

10 200 000,00 11 954 309,65 117,2

5 950 000,00

4 416 353,58

74,2

3 300 000,00

1 000 000,00

30,3

3 100 000,00

60,8

3 300 000,00

1 000 000,00

30,3

1 316 353,58 154,9

0,00

0,00

-8 000 000,00

Wykonanie

2011 r.
Plan

Wykonanie

%

8 000 000,00

8 000 000,00 100,0

5 100 000,00

2 200 000,00

3 954 309,65 179,7

850 000,00

2 200 000,00

2 195 081,92

99,8

3 100 000,00

3 015 593,92

97,3

4 033 546,64

1 183 437,96

29,3

1 300 000,00

1 295 081,92

99,6

2 200 000,00

2 115 593,92

96,2

2 433 546,64

1 183 437,96

48,6

900 000,00 100,0

900 000,00

900 000,00 100,0

1 600 000,00

0,00

900 000,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-NDS Powiatu Tucholskiego.

Rok 2012 to pierwszy rok badanego okresu, na który Powiat Tucholski zaplanował
nadwyżkę budżetową. W latach 2010 i 2011 Rada Powiatu Tucholskiego uchwalała budżety
z deficytem w kwotach odpowiednio 8 000 000 zł i 2 784 823 zł. Źródło pokrycia
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planowanych deficytów stanowić miały przychody z zaciągniętych kredytów, a w roku 2011
również wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
W roku 2010 Powiat osiągnął wyższy niż planowano deficyt w wysokości 8 442 874,15 zł.
Sytuacja taka powstała na skutek braku wpływów do budżetu Powiatu zaplanowanych środków
z Unii Europejskiej, ze względu na przedłużające się procedury związane z weryfikacją
wniosków o płatności za zrealizowane zadania. Zwiększony deficyt pokryty został wolnymi
środkami, które Powiat posiadał na rachunku, a które pochodziły z rozliczenia kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 3 954 309,65 zł. Po sfinansowaniu rozchodów środki te
pozostały w wysokości 1 759 227,73 zł i w kwocie 442 874,15 zł przeznaczone zostały na
pokrycie deficytu.
Zrealizowany ujemny wynik budżetu w 2011 r. w wysokości 2 686 216,21 zł był niższy
od deficytu planowanego i stanowił 96,5% planu. Powiat zaplanował na jego pokrycie kredyt
w kwocie 2 000 000 zł, którego jednak nie zaciągnięto. Osiągnięty deficyt sfinansowano
wolnymi środkami pozostającymi na rachunku, pochodzącymi z rozliczenia kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 316 353,58 zł, środkami pozostałymi z kredytu
zaciągniętego w 2011 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (w kwocie 84 406,08 zł)
oraz środkami z subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu 2011 r., a przeznaczona była
na finansowanie wydatków w roku 2012 (kwota 1 285 456,55 zł). Pokrycie wydatków
dochodami dotyczącymi roku 2012 świadczy o utracie przez Powiat na koniec roku 2011
płynności finansowej.
Na dzień 30 czerwca 2012 r. Powiat przewidywał wygospodarowanie w roku 2012
nadwyżki budżetowej w wysokości 733 546,64 zł, która miała zostać przeznaczona na spłatę
rozchodów tego roku. W I półroczu 2012 r. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami
w wysokości 4 604 288,15 zł. Na taki wynik budżetu w tym okresie wpłynęła realizacja
dochodów w 51,0% planu oraz niskie wydatki inwestycyjne, które wyniosły 11,3% planu.
Większość przewidzianych na 2012 r. zadań inwestycyjnych zostanie zakończona
w II półroczu i wówczas nastąpią płatności i wydatki.
Z informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2012 r.
wynika, że istnieje realne zagrożenie osiągnięcia wyniku budżetu roku 2012 w kwocie
planowanej. Dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 965 546,64 zł, tj. 3,5% ogółu
zaplanowanych dochodów, prawdopodobnie nie zostaną wykonane. Ponadto, mimo wykonania
w I półroczu 2012 r. dochodów z tytułu środków przeznaczonych na realizację zadań
z udziałem środków pochodzących z UE w 49,0%, Powiat przewiduje trudności
w spływie pozostałych środków unijnych w II półroczu. Zagadnienie to omówiono w pkt. 3.
Raportu.
Przychody budżetu Powiatu Tucholskiego w analizowanym okresie pochodziły
z zaciąganych kredytów w kwocie 8 000 000 zł w roku 2010 i w wysokości 3 100 000 zł
w roku 2011 oraz z wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 3 954 309,65 zł w roku 2010 i w kwocie 1 316 353,58 zł w roku 2011. Na rok
2012 zaplanowano przychody z kredytów w wysokości 3 300 000 zł, z czego w I półroczu
zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 1 000 000 zł.
Kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2010 przeznaczony został w całości na
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sfinansowanie planowanego deficytu. Z analizy wykonania budżetu roku 2011 wynika, że
kredyt zaciągnięty na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup
papierów wartościowych w wysokości 3 100 000 zł przeznaczony został na spłaty
zobowiązań długoterminowych w wysokości 3 015 593,92 zł, a w pozostałej części
tj. w kwocie 84 406,08 zł
ze względu na brak innych środków
na pokrycie części
powstałego w 2011 r. deficytu. Planowane rozchody budżetu roku 2011 zrealizowano zgodnie
z harmonogramem spłat zobowiązań, co omówiono poniżej.
Kredyt zaciągnięty w roku 2012 w wysokości 1 000 000 zł przeznaczony został na spłatę
zobowiązań długoterminowych z lat wcześniejszych. Spłata tego kredytu obciąży budżety
Powiatu do roku 2022, w wysokości rocznej raty w kwocie 366 720 zł. Z informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. wynika, że mimo przekroczenia za
I półroczu 2012 r. ustawowego limitu zadłużenia wynoszącego 60% planowanych dochodów,
Powiat zamierza w II półroczu br. uruchomić transzę kredytu w kwocie 2 300 000 zł. Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opiniując w marcu 2012 r.
możliwość spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań długoterminowych w kwocie 3 300 000 zł zwrócił uwagę na to, że sytuacja
finansowa Powiatu pozwoli na spłatę planowanego zadłużenia, jeżeli Jednostka osiągnie
wyniki przedstawione w WPF na dzień 16 marca 2012 r. Wskazana w tej uchwale
prognozowana kwota długu stanowiła 59,7% planowanych na dzień jej podjęcia dochodów.
W części Raportu dotyczącej zadłużenia Powiatu wykazano, że prognozowana kwota długu
na koniec I półrocza 2012 r., uwzględniająca kredyt w wysokości 3 300 000 zł, przekroczyła
ustawowy limit zadłużenia, stanowiąc 63,2% dochodów planowanych na dzień 30 czerwca
2012 r. Ponadto, Powiat przewiduje, że realizacja budżetu roku 2012 nie wpłynie na poprawę
relacji długu do osiągniętych dochodów.
W okresie objętym Raportem rozchody budżetu Powiatu Tucholskiego dotyczyły spłat rat
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów
wartościowych. W latach 2010 i 2011 zaplanowane rozchody zrealizowano zgodnie z planem
i z harmonogramem spłat zobowiązań. Jak wynika z przekazanych przez Powiat informacji,
wykazane w Rb-NDS kwartalnych sprawozdaniach o nadwyżce/deficycie, kwoty wykonanych
rozchodów są niższe od kwot planowanych ze względu na zaokrąglenie planu do setek złotych.
Z zestawienia tytułów dłużnych Powiatu, zaprezentowanego w tabeli 13. w części
Raportu dotyczącej długu Powiatu wynika, że najwyższe obciążenie dla budżetu Powiatu
w kolejnych latach stanowić będą rozchody związane ze spłatą następujących zobowiązań:
obligacji wyemitowanych w 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roczna
rata w wysokości 700 000 zł, wykup do końca 2021 r.,
kredytu zaciągniętego w 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań roczna rata w wysokości 600 000 zł, spłata do
listopada 2019 r.,
kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu roczna rata
w wysokości 820 512 zł, spłata do września 2020 r.
Ponadto, do roku 2024 w budżecie Powiatu należy zabezpieczyć środki na wydatki
związane z wykupem wierzytelności, w rocznej wysokości ok. 760 000 zł oraz w roku 2013

Raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Tucholskiego

25

na wydatki związane z leasingiem w wysokości 97 013,64 zł.
5.1. Wynik operacyjny

Miernikiem kondycji finansowej jst jest tzw. wynik operacyjny. Stanowi go różnica
między bieżącymi dochodami i wydatkami. Wynik dodatni nadwyżka operacyjna wskazuje,
że daną jednostkę stać na działania inwestycyjne, na które może przeznaczyć własne środki.
Możliwe jest również zaciąganie nowych zobowiązań przy zachowaniu bieżącej płynności.
Deficyt operacyjny jest sygnałem, że jednostka działa ponad swoje możliwości finansowe.
Wynik operacyjny Powiatu Tucholskiego w latach 2010 i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 10. Wynik operacyjny Powiatu Tucholskiego w latach 2010 i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.
2010 r.
Plan
Wynik operacyjny
(dochody bieżące - wydatki bieżące)
Wynik operacyjny
z uwzględnieniem kwoty wolnych
środków (art. 242 ufp)

2011 r.

Wykonanie

Plan

Wykonanie

I półrocze 2012 r.
Plan

Wykonanie

-2 813 848,78

152 484,80

1 844 183,28

4 432 289,60

3 225,97

1 648 240,14

-613 848,78

4 106 794,45

2 694 183,28

5 748 643,18

3 225,97

1 648 240,14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS Powiatu Tucholskiego.

W okresie objętym analizą Powiat Tucholski osiągnął dodatni wynik operacyjny.
Oznacza to, że po sfinansowaniu wydatków bieżących w budżecie Powiatu pozostała
nadwyżka uzyskanych dochodów bieżących. W roku 2010 nadwyżka ta wyniosła kwotę
152 484,80 zł, a w roku 2011 kwotę 4 432 289,60 zł. W I półroczu 2012 r. nadwyżka
operacyjna osiągnęła kwotę 1 648 240,14 zł, przy planie w wysokości 3 225,97 zł.
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 242 ustawy
o finansach publicznych, organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym
planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż
wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne
środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane
w danym roku budżetowym.
Dane wykazane w tabeli 10. wskazują, że Powiat Tucholski w badanym okresie spełnił
wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dla wskazania przyczyn
aktualnej złej kondycji finansowej Powiatu, który mimo dodatniego wyniku operacyjnego
utracił w 2011 r. płynność finansową, należy przeanalizować dane dotyczące realizacji
dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, które przedstawiono poniżej,
w powiązaniu z analizą osiągniętych w badanym okresie przychodów i rozchodów (tabela 9).
W roku 2010 Powiat osiągnął ujemny wynik na działalności majątkowej (różnica pomiędzy
dochodami i wydatkami majątkowymi) w wysokości 8 595 358,95 zł. Wygospodarowana
nadwyżka operacyjna w wysokości 152 484,80 zł oraz przychody z zaciągniętego kredytu
i z wolnych środków pozostałych po spłacie rozchodów (kwota 9 759 227,73 zł), umożliwiły
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sfinansowanie deficytu powstałego na działalności majątkowej. Powiatowi pozostały jeszcze
do dyspozycji wolne środki w wysokości 1 316 353,58 zł.
Tabela 11. Wynik bieżący i majątkowy budżetu Powiatu Tucholskiego w latach 2010 i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.
Wyszczególnienie
Dochody ogółem,
z tego:
bieżące
majątkowe,
w tym
ze sprzedaży
majątku
środki z UE
Wydatki ogółem,
z tego:
bieżące
majątkowe
Wynik budżetu
ogółem, z tego:
wynik bieżący
wynik majątkowy

2010 r.
Plan

2011 r.

Wykonanie

Plan

I półrocze 2012 r.

Wykonanie

Plan

Wykonanie

63 837 119,64

56 233 474,15

66 969 149,48

60 804 106,06

56 941 747,27

29 071 259,61

47 162 962,23

47 235 398,16

51 078 048,18

50 766 571,53

46 248 680,17

25 009 404,55

16 674 157,41

8 998 075,99

15 891 101,30

10 037 534,53

10 693 067,10

4 061 855,06

427 674,00

27 160,00

48 880,00

48 897,40

1 965 546,64

73 790,45

10 337 119,16

3 061 551,74

9 944 515,85

5 519 119,57

5 513 000,15

3 123 148,60

71 837 119,64

64 676 348,30

69 753 972,48

63 490 322,27

56 208 200,63

24 466 971,46

49 976 811,01

47 082 913,36

49 233 864,90

46 334 281,93

46 245 454,20

23 361 164,41

21 860 308,63

17 593 434,94

20 520 107,58

17 156 040,34

9 962 746,43

1 105 807,05

-8 000 000,00

-8 442 874,15

-2 784 823,00

-2 686 216,21

733 546,64

4 604 288,15

-2 813 848,78

152 484,80

1 844 183,28

4 432 289,60

3 225,97

1 648 240,14

-5 186 151,22

-8 595 358,95

-4 629 006,28

-7 118 505,81

730 320,67

2 956 048,01

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS Powiatu Tucholskiego.

W roku 2011 Powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 432 289,60 zł. Jednak
ujemny wynik majątkowy w kwocie 7 118 505,81 zł spowodował konieczność zaangażowania
na jego pokrycie nie tylko wygospodarowanej nadwyżki operacyjnej, ale również całości
pozostałych z roku 2010 wolnych środków (kwota 1 316 353,58 zł). Powyższe źródła
powiększone o kwotę przychodów pozostałych z zaciągniętego w 2011 r. kredytu na spłatę
kredytów i pożyczek (kwota 84 406,08 zł) nie wystarczyły jednak na pokrycie powstałego
deficytu. W związku z powyższym, aby uregulować zobowiązania powstałe w wyniku
prowadzonych inwestycji Powiat posiłkował się środkami z subwencji przekazanej przez
Ministerstwo Finansów na rok 2012 (kwota 1 285 456,55 zł).
Analiza realizacji budżetu Powiatu w 2011 r. wyraźnie wskazuje, że Powiat realizował
inwestycje, na których sfinansowanie nie posiadał środków. Mimo wygospodarowania
nadwyżki operacyjnej, poziom wydatków majątkowych przekroczył możliwości finansowe
Powiatu, co doprowadziło do utraty płynności finansowej.
Przewidywany na koniec roku 2012 wynik budżetu nadwyżka w wysokości 733 546,64 zł
została w I półroczu tego roku wykonana w kwocie 4 604 288,15 zł. Zarówno wynik bieżący,
jak i majątkowy to wartości dodatnie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
podkreśla jednak, że nadwyżka dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi
spowodowana jest realizacją w I półroczu 2012 r. wydatków majątkowych na poziomie
11,1% planu, a dochodów majątkowych na poziomie 38,0% ich planu. Ponadto, zaplanowane
na 2012 r. dochody ze sprzedaży majątku stanowiące kwotę 1 965 546,64 zł zostały
w I półroczu 2012 r. wykonane w wysokości 73 790,45 zł, tj. 3,8% planu. Jak podkreślono we
wcześniejszych częściach Raportu, Powiat przewiduje, iż powyższe dochody nie zostaną
zrealizowane, ze względu na małe zainteresowanie kupnem nieruchomości. Powiat zakłada
również, że wpływy z dochodów na realizację zadań z udziałem środków z UE nie zostaną
wykonane zgodnie z planem.
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Realizacja w II półroczu 2012 r. dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz
z tytułu wpływu środków z UE będzie miała decydujący wpływ na osiągnięty wynik
majątkowy Powiatu. Brak dochodów z powyższych tytułów, przy konieczności dokonania
wydatków majątkowych spowoduje, iż Powiat osiągnie ujemny wynik, na którego pokrycie
nie będzie posiadał środków. Powiat nie dysponuje bowiem nadwyżkami wolnych środków,
nie posiada również zdolności do spłaty nowych zobowiązań z tytułu kredytów, które mógłby
zaciągnąć na sfinansowanie powstałego deficytu. Tym samym nastąpi utrata płynności
finansowej Jednostki, co skutkować będzie brakiem możliwości realizacji jej ustawowych
zadań oraz regulowania zobowiązań wynikających z wcześniej podpisanych umów, w tym
brak możliwości sfinansowania rozchodów.
6. Zadłużenie Powiatu
Ustawa o finansach publicznych w art. 72 ust. 1 określa tytuły dłużne tworzące
państwowy dług publiczny. Dług ten obejmuje zobowiązania jednostek sektora finansów
publicznych dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów
i pożyczek, przyjętych depozytów oraz zobowiązań wymagalnych, wynikających z odrębnych
ustaw, prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, a także
zobowiązań uznanych za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem.
Na mocy art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1241 z późn. zm.)
w latach 2010 - 2013 w zakresie limitu długu obowiązują zasady określone w art. 170 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
Zgodnie ze wskazanym przepisem łączna kwota długu jst na koniec roku budżetowego nie
może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki, a w trakcie roku
budżetowego
łączna kwota długu nie może przekroczyć 60% planowanych na ten rok
dochodów jst. Szczegółowy sposób klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego
długu publicznego określa na mocy ustawowej delegacji Minister Finansów.
Podkreślenia wymaga fakt, że w roku 2010 w zakresie klasyfikacji tytułów dłużnych
zaliczanych do państwowego długu publicznego obowiązywało rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 758). W dniu 1 stycznia 2011 r.
weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu klasyfikowania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu
publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252, poz. 1692), które zmieniło
poprzednio obowiązujący sposób klasyfikowania tytułów dłużnych. Na mocy nowych
przepisów od roku 2011 do kategorii pożyczek i kredytów zostały zaliczone po raz pierwszy
m.in. umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umowy leasingu oraz wszystkie
umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst, wg stanu na koniec
IV kwartału 2010 r., powinno być sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzenia
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w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych z dnia 23 grudnia 2010 r2.
Kwoty długu Powiatu Tucholskiego przewidywane na koniec poszczególnych lat okresu
objętego Raportem oraz faktycznie wykonane, jak również ich relacje do dochodów
planowanych w przypadku prognozy i wykonanych w przypadku długu na koniec roku
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 12. Dług Powiatu Tucholskiego w latach 2010 i 2011 oraz w I półroczu 2012 r.
2010 r.
Wyszczególnienie
Prognoza kwoty długu na
31.12
Dług osiągnięty ogółem
w tym:
kredyty
obligacje
wykup wierzytelności
leasing

2011 r.

kwota długu

relacja do
dochodów

27 600 000,00
34 913 960,14

I półrocze 2012 r.

kwota długu

relacja do
dochodów

kwota długu

relacja do
dochodów

43,2% pl.

39 542 489,52

59,0% pl.

35 970 844,08

63,2% pl.

62,1% wyk.

37 627 857,72

61,9% wyk.

37 079 647,89

65,1% pl.

15 404 918,08
12 200 000,00
6 993 220,53
315 821,53

16 389 324,16
11 300 000,00
9 740 963,88
197 569,68

16 205 886,20
11 300 000,00
9 424 698,83
149 062,86

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwały budżetowej Powiatu Tucholskiego na 2010 r., uchwał w sprawie WPF
Powiatu Tucholskiego oraz sprawozdań Rb-Z Powiatu Tucholskiego.

Z zaprezentowanych danych wynika, że dług osiągnięty przez Powiat Tucholski na
koniec roku 2010 w kwocie 34 913 960,14 zł jest o ponad 7 000 000 zł większy od długu
zakładanego w uchwale zmieniającej budżet na koniec tego roku. Wskazana różnica wynika
z omówionej wyżej zmiany przepisów dotyczących klasyfikacji tytułów dłużnych. Do
planowanej kwoty długu Powiat nie ujmował bowiem, zgodnie z obowiązującymi w tym
okresie przepisami prawa, zobowiązań z tytułu umowy wykupu wierzytelności oraz umowy
leasingu. Według pierwotnie sporządzonego w dniu 22 lutego 2011 r. sprawozdania Rb-Z,
dług Powiatu za 2010 r. wyniósł kwotę 27 604 918,08 zł, tj. 49,1% wykonanych w 2010 r.
dochodów. Kwota wykazana w powyższym sprawozdaniu była o 4 918,08 zł wyższa od
kwoty prognozowanej na koniec roku i nie uwzględniała zobowiązań z tytułu umów wykupu
wierzytelności i leasingu. Sprawozdanie to sporządzono bowiem w oparciu o przepisy
obowiązujące w roku 2010. Po jego korekcie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów
i ujęciu do kwoty długu zobowiązań z tytułu umowy wykupu wierzytelności i umowy
leasingu, dług Powiatu wyniósł 34 913 960,14 zł, tj. 62,1% wykonanych w 2010 r. dochodów.
Na przekroczenie przez Powiat ustawowego limitu długu w 2010 r. miała wpływ nie
tylko omówiona zmiana przepisów prawa w zakresie klasyfikacji tytułów dłużnych, ale
również brak realizacji zaplanowanych w budżecie Powiatu na 2010 r. środków z UE,
w kwocie 7 304 873,38 zł, co omówiono w części Raportu dotyczącej realizacji dochodów.
Kwota długu osiągnięta na koniec roku 2011 jest o 1 914 631,80 zł niższa od kwoty
prognozowanej. Mimo niższego niż planowano wykonania, co należy ocenić jako zjawisko
pozytywne, dług przekroczył ustawowy limit 60% dochodów. Powodem takiego stanu była
realizacja dochodów na poziomie 90,8% planu, w tym niższy od zakładanego o 4 897 607,91 zł
wpływ środków unijnych.
W dniu 22 czerwca 2012 r. Rada Powiatu Tucholskiego podjęła uchwałę
2

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767), które pod
względem zaliczania do długu poszczególnych kategorii ekonomicznych jest tożsame z rozporządzeniem z grudnia 2010 r.
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Nr XVII/149/2012 dotyczącą zmiany WPF, w której prognozowane zadłużenie na koniec
roku 2012 w wysokości 36 038 261,32 zł stanowiło 63,3% planu dochodów. Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zbadało powyższą uchwałę na posiedzeniu
w dniu 25 lipca 2012 r. Po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli Powiatu złożonych na
posiedzeniu Kolegium oraz po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Powiatu Kolegium Izby
uchwałą Nr XVI/39/2012 stwierdziło nieważność uchwały Rady Powiatu Tucholskiego
Nr XVII/149/2012, ze względu na rażące naruszenie art. 170 ustawy o finansach publicznych
z 2005 r.
W związku z powyższym przewidywane na koniec 2012 r. zadłużenie Powiatu,
wynikające z podjętej w dniu 16 marca 2012 r. uchwały Nr XVI/135/2012 Rady Powiatu
Tucholskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Tucholskiego
na lata 2012 - 2024, wynosi 35 970 844,08 zł. Kwota ta stanowi 63,2% planu dochodów
określonego na dzień 30 czerwca 2012 r. Natomiast na dzień podjęcia ww. uchwały
wynikająca z niej przewidywana kwota zadłużenia Powiatu stanowiła 59,7% planowanych na
2012 r. dochodów.
Podkreślić jednak należy, że uwzględniając kwotę długu wynikającą ze sprawozdania
Rb-Z na koniec II kwartału 2012 r. oraz pozostałe do spłaty w roku 2012 raty kredytów
i wykup obligacji (kwota 2 850 108,68 zł), spłatę zadłużenia z tytułu umowy wykupu
wierzytelności i umowy leasingu (odpowiednio kwota 443 734,95 zł i 48 506,82 zł) oraz
planowaną do zaciągnięcia transzę kredytu w wysokości 2 300 000 zł, dług Powiatu na koniec
2012 r. wyniesie 36 037 297,44 zł. Stanowić więc będzie kwotę wyższą niż wynikającą
z ww. uchwały Rady Powiatu z marca 2012 r. w sprawie WPF. Ponadto, przyjmując, że
planowane dochody nie zostaną wykonane w całości, zadłużenie Powiatu na koniec 2012 r.
przekroczy ustawowy limit 60% dochodów.
W poszczególnych latach okresu objętego Raportem w strukturze długu najwyższy udział
mają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. Poszczególne tytuły zobowiązań
z terminem ich zaciągnięcia i całkowitej spłaty przestawiono w tabeli 13.
Tabela 13. Tytuły dłużne Powiatu Tucholskiego na dzień 30 czerwca 2012 r.
Data
zawarcia
umowy

Tytuł dłużny

29.05.2006

Obligacje

27.11.2007

Kredyt

20.06.2008

Obligacje

25.11.2008

Kredyt

Cel

Sfinansowanie wydatków
związanych
z infrastrukturą drogową
i budową nawierzchni
dróg i poboczy
Pokrycie planowanego
deficytu i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
Sfinansowanie zakupu
nieruchomości Szpitala
Tucholskiego oraz
modernizacja i budowa
nawierzchni dróg
i poboczy
Sfinansowanie
planowanego deficytu
i spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów

Wysokość
zaciągniętego
zobowiązania
wg umowy

Okres
karencji

Spłaty
Kwota
zobowiązań
Wysokość
zobowiązań
dokonane na
raty/
pozostała do
dzień
okres spłaty
spłaty
30.06.2012

Data
całkowitej
spłaty

24.10.2013

1 200 000,00

800 000,00

400.000,00
rocznie

2 000 000,00 31.01.2008 1 766 665,00

233 335,00

33 333,00
31.12.2012
miesięcznie

2 000 000,00

5 000 000,00

2009

2009

1 500 000,00 10.01.2010

1 500 000,00 3 500 000,00

737 704,80

762 295,20

500 00,00
rocznie

20.08.2018

24 590,16
31.12.2014
miesięcznie
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Data
zawarcia
umowy

Podsumowanie i wnioski

Tytuł dłużny

Cel

Rozbudowa i
Wykup
modernizacja Szpitala
wierzytelności
Tucholskiego
Sfinansowanie
planowanego deficytu, na
09.09.2009
Obligacje
inwestycje z zakresu
budowy dróg
Pokrycie planowanego
deficytu i wcześniej
30.11.2009
Kredyt
zaciągniętych kredytów
Sfinansowanie deficytu
15.09.2010
Kredyt
budżetu 2010 r.
10.07.2009

27.12.2010

Leasing

27.09.2011

Kredyt

25.06.2012

Kredyt

Leasing samochodu
Spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów
i wykup obligacji
Spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów
i wykup obligacji

Wysokość
zaciągniętego
zobowiązania
wg umowy

Okres
karencji

Spłaty
Kwota
Wysokość
zobowiązań
zobowiązań
dokonane na
raty/
pozostała do
dzień
okres spłaty
spłaty
30.06.2012

10 500 000,00 31.01.2011 1 075 301,17 9 424 698,83

7 000 000,00

2012

0,00 7 000 000,00

6 000 000,00 31.12.2009 1 500 000,00 4 500 000,00

Data
całkowitej
spłaty

63 253,01
31.10.2024
miesięcznie
700 000,00
rocznie

31.12.2021

50 000,00
29.11.2019
miesięcznie

68 376,00
14.09.2020
miesięcznie
8 084,47
149 062,86
15.12.2013
miesięcznie

8 000 000,00 31.01.2011 1 230 768,00 6 769 232,00
435 127,32

-

286 064,46

3 100 000,00 30.01.2012

158 976,00 2 941 024,00

26 496,00
07.09.2021
miesięcznie

1 000 000,00 30.07.2013

0,00 1 000 000,00

30 560,00
24.06.2022
miesięcznie

Ogólna kwota zobowiązań pozostających do spłaty, wynikająca z sumy poszczególnych wartości ujętych w kolumnie wynosi
37 079 647,89 zł.
Źródło: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2012 r.

Poza ww. zobowiązaniami, na dzień 30 czerwca 2012 r. Powiat posiada niewymagalne
zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia dla Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. w wysokości
2 812 500 zł, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie stanowi tytułu dłużnego
zaliczanego do długu publicznego. Zobowiązanie to obciąża budżet w rocznej wysokości
375 000 zł i obowiązuje do końca roku 2019.
7. Podsumowanie i wnioski
Po przeprowadzonej analizie sytuacji finansowej Powiatu Tucholskiego na dzień
30 czerwca 2012 r. można stwierdzić, że zaplanowane na ten rok budżetowy dochody nie
zostaną zrealizowane, przede wszystkim ze względu na trudności w sprzedaży nieruchomości
oraz opóźnienia w spływie środków z budżetu Unii Europejskiej. Kwota osiągniętych przez
Powiat dochodów determinuje możliwość realizacji jego zadań i dokonywania wydatków. Od
poziomu dochodów uzależniona jest również możliwość zaciągania zobowiązań
długoterminowych, stanowiących przychód budżetu, w tym na regulowanie wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
Stan finansów Powiatu Tucholskiego oraz ocena realności wykonania budżetu roku 2012
wskazują na wysokie ryzyko utraty płynności finansowej przez Powiat. W ocenie Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na sytuację taką wpływ miały zarówno czynniki
wewnętrzne, jak i niezależne od Powiatu.
Bezpośrednią przyczyną trudności finansowych Jednostki jest długotrwały tryb
rozliczania i refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku nieotrzymania zaplanowanych dochodów
z powyższego tytułu w 2011 r. Powiat pokrył część wydatków tego roku subwencją ogólną,
otrzymaną na rok 2012. W związku z powyższym, mimo ujęcia dochodów z subwencji
w budżecie roku 2012 w wysokości otrzymanej, faktyczne dochody z tego tytułu pozostające
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w dyspozycji Powiatu w roku 2012 są niższe o kwotę subwencji wydatkowanej w roku 2011,
tj. o prawie 1 300 000 zł.
Subwencja ogólna, w tym część oświatowa, stanowi główne źródło dochodów Powiatu
Tucholskiego. Planowana do uzyskania kwota z powyższego tytułu w znaczącym stopniu
determinuje planowanie wydatków Jednostki. W związku z powyższym dla budżetu Powiatu
na dzień 30 czerwca 2012 r. ogromne znaczenie miała decyzja Ministra Finansów z marca
2012 r. dotycząca ostatecznych kwot subwencji ogólnej. Na jej podstawie część oświatowa
subwencji ogólnej dla Powiatu Tucholskiego została pomniejszone w stosunku do kwoty
pierwotnie planowanej o ponad 2 000 000 zł.
Powiat przewiduje, że w roku 2012, oprócz środków unijnych, do budżetu nie wpłyną
zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ok. 1 800 000 zł. Powiat ma bowiem
trudności w zbyciu majątku z powodu braku zainteresowania kupnem nieruchomości
komunalnych. Ze względu na strukturę dochodów własnych, w których planowane dochody
ze sprzedaży majątku stanowią 17,5%, dokonanie sprzedaży mienia ma ogromne znaczenie na
możliwość realizacji budżetu na rok 2012.
Jednym z czynników decydujących o aktualnej sytuacji finansowej Powiatu było podjęcie
przez Powiat w 2009 r. realizacji zadania związanego z rozbudową Szpitala Tucholskiego.
Według pierwotnego projektu zadanie miało być zakończone do końca 2010 r. W trakcie
realizacji inwestycji powstała konieczność wykonania robót dodatkowych, co spowodowało
zwiększenia nakładów i obciążyło budżety kolejnych lat, na łączną kwotę ponad 3 600 000 zł.
Skutkiem decyzji dotyczącej realizacji powyższego zadania było nie tylko dokonanie
wydatków w latach 2009, 2011 i 2012 (wydatki planowane na rok 2010 nie zostały
wykonane), ale również konieczność zabezpieczenia wydatków w budżetach kolejnych lat.
Spłata zobowiązania wynikającego z umowy dotyczącej wykupu wierzytelności, związanej
z realizacją omawianego zadania, stanowić bowiem będzie wydatek budżetu. Ponadto,
powyższe zobowiązanie wpływa na poziom długu Powiatu.
Ryzyko utraty płynności finansowej wiąże się z zagrożeniem terminowego regulowania
spłat zadłużenia Powiatu, które aktualnie przekracza limit określony obowiązującym art. 170
ustawy o finansach publicznych z 2005 r.
Na poziom długu Powiatu Tucholskiego w latach 2010 - 2011 i I półroczu 2012 r. wpływ
miała zmiana przepisów prawa dotyczących klasyfikowania tytułów dłużnych, która weszła
w życie w styczniu 2011 r. Spowodowała ona, że zadłużenie Powiatu dotyczące roku 2010
przekroczyło ustawowy limit 60% wykonanych dochodów. Na mocy nowych przepisów do
długu Powiatu zostały ujęte zobowiązania powstałe w wyniku podpisania w 2009 r. umowy
wykupu wierzytelności, jak również zobowiązania wynikające z umowy leasingu. Kwota
długu Powiatu bez zobowiązań dotyczących powyższych umów, mimo realizacji dochodów
na poziomie 88,0% planu, stanowiła na koniec 2010 r. 49,1% wykonanych dochodów.
Kwota długu osiągniętego na koniec 2011 r. była niższa od kwoty prognozowanej na ten
rok o 1 914 631,80 zł. Mimo takiego stanu, poziom długu stanowił 61,9% wykonanych w tym
roku dochodów. Na powyższą sytuację wpłynęło zrealizowanie dochodów w 90,8% planu,
w tym z tytułu otrzymanych dotacji w 73,2% planu.
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Kwota długu prognozowana na koniec 2012 r. w uchwale z dnia 30 grudnia 2011 r.
dotyczącej WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2012 - 2024 stanowiła 54,6% w relacji do
planowanych w tym dniu dochodów na 2012 r. Po zmianach budżetu skutkujących
zmniejszeniem planu dochodów m.in. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
i zwiększeniem planowanych do zaciągnięcia kredytów na spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań długoterminowych relacja prognozowanej kwoty długu do planowanych
dochodów wyniosła na dzień 30 czerwca 2012 r. 63,2%.
Analiza sytuacji finansowej Powiatu Tucholskiego wskazuje, że do obecnego stanu
finansów Jednostki przyczyniły się bezpośrednio decyzje organów Powiatu Tucholskiego
kadencji 2006 - 2010. W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy były one
podejmowane bez analizy ich przewidywanych długofalowych skutków. Realizacja zadania
związanego z rozbudową szpitala oraz innych przedsięwzięć inwestycyjnych skutkujących
zaciągnięciem zobowiązań długoterminowych, których spłaty obciążą budżet Powiatu do
roku 2024, jak również decyzje Zarządu Powiatu dotyczące zatrudniania i motywowania
pracowników, które miały wymierne skutki dla finansów Powiatu (co wynika z pism Starosty
Powiatu wymienionych w części wstępnej Raportu), wskazuje na brak postrzegania skutków
podjętych działań w wymiarze wieloletnim.
W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zaleca
organom Powiatu, co następuje:
1) dokonać zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok i wykazać w planie dochodów tytuły
i kwoty, które według Powiatu są realne do uzyskania,
2) opracować i przyjąć program naprawy finansów Powiatu, który obejmie działania
skutkujące ograniczeniem wydatków Jednostki oraz zwiększeniem wpływów do budżetu,
3) zmienić strukturę zadłużenia poprzez uzyskanie pożyczki z budżetu państwa na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie zadań, na które Powiat nie
posiada środków,
4) przeprowadzić skuteczne negocjacje ze Szpitalem Tucholskim w zakresie przejęcia przez
Szpital zobowiązań powstałych na skutek prowadzonych w nim inwestycji.
Realizacja powyższych zaleceń powinna przyczynić się do odzyskania przez Powiat
Tucholski stanu bieżącej płynności finansowej, co ostatecznie umożliwi Powiatowi realizację
jego ustawowych zadań oraz osiągnięcie poziomu zadłużenia zgodnego z obowiązującymi
przepisami prawa.
Jednocześnie Kolegium Izby podkreśla, że skuteczna realizacja programu naprawczego
będzie możliwa wyłącznie w przypadku zgodnej współpracy obu organów Powiatu
– stanowiącego i wykonawczego. Brak takiej współpracy może doprowadzić do pogorszenia
sytuacji finansowej Powiatu. Ponadto, działania zmierzające do poprawy stanu finansów
Jednostki mogą wymagać podjęcia decyzji trudnych do zaakceptowania społecznie.

