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Wprowadzenie 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gmi-

ną Pęcław, a firmą Curulis Sp. z o. o. Zgodnie z §1, przedmiotem umowy jest sporzą-

dzenie programu postępowania naprawczego dla Gminy Pęcław na podstawie dia-

gnozy sytuacji finansowej jednostki. Z zapisów §2 wynika, iż na przedmiot umowy 
składać ma się przede wszystkim: 

1. analiza finansów Gminy oraz określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań 
publicznych; 

2. sporządzenie programu postępowania naprawczego; 
3. określenie przewidywanych efektów finansowych zalecanych decyzji oraz wyja-

śnienie metodologii przeprowadzonych obliczeń; 
4. przedstawienie obecnej sytuacji oraz kierunków działań Wójtowi Gminy i Radzie 

Gminy. 
Na końcu analizy przedstawiono proponowany harmonogram wprowadzania działań 
oszczędnościowych wraz z orientacyjnym określeniem terminów. 

W dalszej części dokumentu przedstawione zostaną cele analizy; stan finansów Gmi-

ny, uwzględniający w szczególności możliwe zagrożenia w realizacji zadań publicz-

nych; korzyści wynikające z podjęcia działań oszczędnościowych; podstawa prawna  

i dokumenty, które podlegały analizie; metodologia, która posłużyła do przygotowania 

prognozy budżetu Gminy oraz wyniki obliczeń wraz z planem przedsięwzięć i harmo-
nogramem ich wdrożenia, a także przewidywanymi efektami finansowymi. 

Podkreślić należy, że analiza powinna być rozpatrywana całościowo, nie należy uza-
sadniać swojego stanowiska na podstawie wyrywkowej części dokumentu. 

 

CELE PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO 

Celem niniejszego programu postępowania naprawczego jest wdrożenie działań, któ-
rych efektem będzie poprawa płynności finansowej jednostki samorządu terytorialne-
go. W programie zawarto kompleksową analizę dochodów, wydatków oraz zadłużenia 
jednostki, na podstawie której przygotowano plan przedsięwzięć naprawczych wraz  
z harmonogramem ich wprowadzania. W trakcie realizacji Programu zaproponowane 
przedsięwzięcia przyniosą wymierne efekty finansowe zapobiegające ryzyku niemoż-
ności realizacji zadań publicznych przez jednostkę. 

Szczegółowa analiza stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego, zarówno po 
stronie dochodowej jak i wydatkowej, a także charakterystyka obecnego zadłużenia 
wraz z rozważeniem różnych możliwości zaciągania i regulowania zobowiązań to je-
dyna droga do wyboru przedsięwzięć, które w najbardziej efektywny sposób pomogą 
JST wyjść z trudnej sytuacji finansowej. 

Konieczność wdrożenia programu postępowania naprawczego wynika głównie  
z wprowadzenia nowych obostrzeń w zakresie dyscypliny finansów publicznych, które 
wynikają z przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wraz z celem ustawowym, wdrożenie pro-
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gramu postępowania naprawczego ma za zadanie wypełnić inne postulaty, do których 
należy zaliczyć: 

1. racjonalizację wydatków i zadłużenia jednostki; 
2. poprawę dyscypliny finansów publicznych; 
3. identyfikację ryzyka finansowego grożącego jednostce; 
4. przedstawienie skutków działań długofalowych (oszczędności lub kosztów); 
5. stabilizacja polityki finansowej jednostki. 

Jedynie poprawnie przygotowany i adekwatny do obecnej sytuacji jednostki Program 
umożliwi Władzom Gminy odzyskanie pełnej kontroli nad budżetem samorządu.  

Ostatecznie program postępowania naprawczego ma na celu osiągnięcie długofalo-
wych rezultatów, które pozwolą na wypracowanie nadwyżki w budżecie operacyjnym 
samorządu. Tak układ struktury finansów pozwoli Gminie na spłatę istniejących zobo-
wiązań z zachowaniem systemu ostrożnościowego wynikającego z ustawy o finan-
sach publicznych. Jednocześnie, oprócz bezpośrednich celów i zadań wynikających  
z programu postępowania naprawczego, możliwe jest osiągnięcie dodatkowych efek-
tów, które przejawiają się właśnie we wzmocnieniu odpowiedzialności za stan finan-
sów gminy. Wśród dodatkowych korzyści oraz zachęt można wymienić: 

1. wzmocnienie planowania strategicznego; 
2. mobilizację do poszukiwania alternatywnych sposobów finansowania przed-

sięwzięć; 
3. określanie możliwości inwestycyjnych; 
4. dążenie do optymalizacji poszczególnych kategorii wydatków; 
5. przeprowadzenie przekształceń i restrukturyzacji w jednostkach organizacyj-

nych gminy. 
Przedsięwzięcia naprawcze sformułowane w sposób szczegółowy z określeniem har-
monogramu realizacji poszczególnych działań oraz przewidywanych efektów finanso-
wych każdego z nich w znaczącym zakresie ograniczają ryzyko związanie z niepowo-
dzeniem proponowanych w programie rozwiązań. 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Niniejsza analiza powinna charakteryzować się interdyscyplinarnością. Oznacza to, że 

aspekt programu postępowania naprawczego powinien zostać rozpatrzony w każdym 
kierunku w jakim wywołuje on efekty. 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią w szczególności: 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 
z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity  
z 2013 r.  Dz. U., poz. 153 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie  
dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 
168); 

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
249, poz. 2104 z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 
U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 
z 2013 r. Dz. U., poz. 885 z późn. zm.); 
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7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.); 

8. Akty wykonawcze do powyższych ustaw. 
Ponadto posiłkowano się: 

1. Orzecznictwem sądów krajowych; 
2. Orzecznictwem sądów europejskich; 
3. Poglądami doktryny, wyrażonymi w artykułach, glosach i innych publika-

cjach. 
Wykorzystano obszerne fragmenty bez odrębnego powoływania w przypisach dolnych 
i końcowych następujących pozycji literatury: 

1. M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach 
publicznych – Komentarz, Wrocław 2010; 

2. C. Kosikowski, Nowa ustawa o finansach publicznych, Warszawa 2010; 
3. L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz,  

Warszawa 2011; 
4. J. Nowak-Kubiak, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warsza-

wa 2012; 
5. P. Smoleń, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 

2012; 
6. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Konstytucyjne podstawy 

 funkcjonowania administracji publicznej; System Prawa Administracyjne-
go, Tom 2, Warszawa 2012. 

Niniejsza analiza uwzględnia stan prawny na dzień 22 stycznia 2014 r. 

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE PODDANE ANALIZIE 

Na cele niniejszego dokumentu przeanalizowano poniższe pozycje uzyskane od kie-
rownictwa  i pracowników Gminy Pęcław: 

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres 2009-
2012, (Rb- 27s); 

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres 2009-
2012, (Rb- 28s); 

3. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie gminy  w latach 2009-2012,  (Rb-NDS); 
4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji  

i poręczeń w latach 2008-2012, (Rb-Z); 
5. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych w 2013 r. za gru-

dzeń (Rb-27s); 
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w 2013 r. za gru-

dzień (Rb-28s); 
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie gminy  w 2013 r. po III kwartale,  (Rb-

NDS); 
8. Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji  

i poręczeń w 2013 r. po III kwartale, (Rb-Z); 
9. Aktualna pod względem danych Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2013 

(ostatnia uchwała lub zarządzenie); 
10. Projekt budżetu na rok 2014; 
11. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014; 
12. Uchwały w sprawie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego za lata 

2009-2013 oraz projekt na rok 2014; 
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13. Wykaz przedmiotów opodatkowania w podziale na rodzaj nieruchomości 
wraz z podaniem powierzchni (dla gruntów, gruntów rolnych, lasów i budyn-
ków) lub wartości (dla budowli); 

14. Sprawozdania roczne z wykonania dochodów podatkowych (Rb-PDP) za lata 
2009-2012; 

15. Umowy kredytowe na zaciągnięte przez gminy zobowiązania; 
16. Uchwała budżetowa na rok 2013 wraz z uchwałami i zarządzeniami zmienia-

jącymi; 
17. Opinie regionalnej izby obrachunkowej z wykonania budżetów za lata 2009-

2012; 
18. Opinia regionalnej izby obrachunkowej do projektu budżetu na rok 2014; 
19. Opinie regionalnej izby obrachunkowej do projektów WPF na lata 2011-2014. 

OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU POSTĘPOWANIA 

NAPRAWCZEGO 

Przystąpienie do realizacji programu postepowania naprawczego wiąże się z konicz-

nością podjęcia licznych działań zmierzających do poprawy struktury dochodów  

i wydatków. Niezbędne jest również rozważenie zmian nie tylko w kategoriach finan-
sowo-księgowych, lecz również w odniesieniu do sfery organizacyjnej. 

W niniejszym dokumencie, proponuje się konkretne działania, które Gmina zamierza 

samodzielnie zrealizować w taki sposób, aby w po zakończeniu realizacji programu 

postępowania naprawczego zagwarantować spełnienie przepisów określonych w art. 
242-244 ustawy o finansach publicznych 

Jednakże oprócz opisanych i uzasadnionych poniżej przedsięwzięć naprawczych, 

istnieje szereg restrykcji ustawowych, zgodnie z którymi w okresie realizacji postępo-
wania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego: 

1. nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką 
lub emisją papierów wartościowych; 

2. nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu teryto-
rialnego; 

3. nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek; 
4. nie może ponosić wydatków na promocję jednostki; 
5. nie może tworzyć funduszu sołeckiego;  
6. ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środ-

ków własnych; 
7. zamraża wydatki na diety radnych oraz na wynagrodzenie wójta. 

Każde ze wskazanych powyżej ograniczeń powinno być bezwzględnie przestrzegane. 

Niemniej znaczenie poszczególnych punktów jest uzależnione od bieżącej sytuacji 

gminy. Dlatego poniżej przedstawione zostaną te, z którymi gmina w trakcie realizo-
wania programu postepowania naprawczego może mieć trudności. 

Brak możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań odnosi się wyłącznie do pozyski-

wania zwrotnego finansowania na nowe inwestycje. Zatem istnieją możliwości zacią-

gnięcia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji na dokończenie inwestycji rozpoczętych 

przed 2014 r. jak i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w sytuacji, gdyby 

wynik budżetu nie pozwalał na samodzielne uregulowanie rat kapitałowych w danym 

roku budżetowym. Powyższy zakaz dotyczy wyłącznie rozpoczynania nowych inwe-
stycji, na które nie przewidziano w budżecie środków własnych. 
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Zakaz udzielania poręczeń i gwarancji wynika z potrzeby zagwarantowania stabilności 

i przewidywalności w budżecie. Co prawda w wielu samorządach, kwoty przewidziane 

na poręczenia nie są realizowane, to jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

należy je wykazywać i doliczać do wskaźników obsługi zadłużenia. Rozwiązanie takie 

ma zagwarantować, że w przypadku zażądania przez wierzyciela spłaty, gmina będzie 

wstanie spełnić świadczenie, co w wielu przypadkach może oznaczać konieczność 

rezygnacji z wykonywania ustawowych zadań. Dlatego w trakcie realizacji programu 

postępowania naprawczego niezbędne jest zagwarantowanie stabilności budżetu, 
której udzielenie nowego poręczenia lub gwarancji mogłoby poważnie zagrozić. 

Poważne ograniczenia obejmują również wydatki na promocję. Jest to uzasadnione 

tym, że w znaczącej większości nie przekładają się one na poprawę atrakcyjności 

gminy oraz pozyskanie nowych inwestorów. Najczęstszym kierunkiem tej kategorii jest 

promocja wewnętrzna, która ma związek z poprawą warunków życia dla mieszkań-

ców poprzez organizację wydarzeń kulturalnych. Jednakże konieczność wyrzeczeń 

jakie niesie ze sobą program postepowania naprawczego, powoduje także niedogod-
ności dla mieszkańców. 

Zamrożenie wydatków na diety radnych oraz na wynagrodzenie wójta jest wyrazem 

zasady, że w trudnych sytuacjach, władze gminy również powinny ponosić koszty 

wyrzeczeń i z tego względu ograniczyć własne uposażenia. Niemniej działanie to nie 

jest wstanie wywrzeć istotnego wpływu na poprawę sytuacji budżetu, jednakże jest 
społecznie pożądane. 

GMINA PĘCŁAW 

Ustawa o samorządzie gminnym określa zadania publiczne, które są realizowane na 
szczeblu gminy. Zgodnie z orzecznictwem sądowym katalog zadań gminy ma charak-
ter otwarty i zmienny, uwarunkowany cyklem życia mieszkańców, warunkami ze-
wnętrznymi oraz ogólną sytuacją społeczno-gospodarczą. co wymaga dostosowywa-
nia świadczenia usług do tych zmian.  

Wykonywanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań publicznych wymagało 
zapewnienia jej środków finansowych na ich realizację. Źródła dochodów JST, zasady 
ustalania i gromadzenia tych dochodów określono w ustawie o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Biorąc pod uwagę podstawowe kategorie oraz wskaźniki budżetowe jednostek samo-
rządu terytorialnego opracowano ranking, który przedstawia Gminę Pęcław na tle 
pozostałych gmin. Poniższe zestawienie pozwala na pokazania obrazu sytuacji finan-
sowej analizowanej gminy na tle innych jednostek samorządu terytorialnego.  

Pozycja rankingowa Gminy została przygotowana na podstawie danych przesyłanych 
przez wszystkie samorządy do regionalnych izb obrachunkowych za pomocą systemu 
BeSTi@, które następnie w formie zbiorczej udostępniane są przez Ministerstwo Fi-
nansów. W niniejszej analizie wykorzystano dane aktualne na dzień 5 sierpnia 2013 r. 

Jako punkt odniesienia wybrano 2407 gmin. Należy zwrócić uwagę na aspekt porów-
nywalności danych. Ponieważ przygotowane poniżej zestawienie zawiera odniesienie 
do wszystkich gmin, to z uwagi na relatywnie niewielkie wartości nominalne w budże-
cie, pozycja Gminy Pęcław pod względem dochodowym (zarówno dochody bieżące 
jak i majątkowe) plasuje się w końcówce rankingu.  
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Wśród 2407 gmin w Polsce, Gmina Pęcław notuje dobre wyniki w zakresie ogranicza-
nia wydatków bieżących oraz poprawne parametry równowagi budżetowej. Za umiar-
kowaną należy uznać kwotę długu, obsługę zadłużenia (odsetki) oraz spłaty rat kapita-
łowych, mając jedocześnie na uwadze, że jest to bardzo mała jednostka i wielkości 
rankingowe powinny w miarę proporcjonalnie odzwierciedlać potencjał Gminy. Duży 
problem jednostkom samorządu terytorialnego sprawia indywidulanie liczony wskaźnik 
obsługi zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Trud-
ności związane z ograniczeniami w możliwości zadłużania się samorządu spowodo-
wane są rygorystycznym sposobem liczenia zdolności kredytowej i dotyczą dużej 
części gmin. Mając na uwadze indywidualnie liczony wskaźnik obsługi zadłużenia na-
leży stwierdzić, iż gmina plasuje się na niekorzystnej pozycji, zarówno pod względem 
maksymalnej możliwej obsługi zadłużenia oraz rzeczywistego wskaźnika obsługi za-
dłużenia.   

Więcej szczegółowych informacji o miejscu Gminy Pęcław na tle innych jednostek 
samorządu terytorialnego zawiera poniższe zestawienie, w którym przyjęto zasadę, że 
kolor zielony oznacza korzystne kształtowanie się danej kategorii w porównaniu z in-
nymi gminami. Kolor pomarańczowy wskazuje na przeciętną wartość danego parame-
tru. Natomiast kolor czerwony wykorzystano dla określania obszarów wymagających 
poprawy sytuacji. 
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GMINA NA TLE INNYCH JEDNOSTEK1 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

                                                      
1 na podstawie planowanych wykonań budżetów na rok 2013 przekazanych do Ministerstwa Finansów aktualnych na dzień 5 sierpnia 2013 r. 
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Część I. Podstawy programu postepowania 

naprawczego 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące obliczania 

maksymalnego możliwego wskaźnika obsługi zadłużenia dla danego roku. Co prawda 

na przygotowanie się do sytuacji jednostki samorządu terytorialnego dysponowały 

trzyletnim okresem przejściowym, jednak władze wielu z nich już na początku 2011 

roku zdawało sobie sprawę z wielu trudności jakie będą związane z procesem dosto-

sowawczym. Głównym założeniem obecnie obowiązującego wskaźnika maksymalnej 

możliwej obsługi zadłużenia jest położenie nacisku na jak najlepszy wynik budżetu 

bieżącego. Wychodzi się bowiem z założenia, że w celu długookresowego zabezpie-

czenia  spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wymagane jest posiadanie bu-
dżetu o właściwej i stabilnej strukturze dochodów oraz wydatków. 

W przeszłości mankamentem trapiącym wiele samorządów była krótkookresowa poli-

tyka zarządzania finansami. Rzadko uwzględniano wieloletni wpływ zaciąganych zo-

bowiązań na budżety w kolejnych latach. Wystarczało, że uzyskana opinia regionalnej 

izby obrachunkowej zapewniała o spełnieniu stałych wskaźników poziomu długu 

(60%) i obsługi zadłużenia (15%). Co więcej, przed 2011 r. nie było wymogu zrówno-

ważenia budżetu bieżącego. Brak odpowiednich uregulowań prawnych umożliwiał 
odkładanie wielu niepopularnych decyzji na późniejsze, bliżej nieokreślone lata. 

Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zasadniczo zmieliły 

podejście samorządów do planowania wieloletniego. Uściślając, zostały wprowadzone 

całkowicie nowe narzędzia, które w swoim zamyśle mają wymóc racjonalne podejście 

do długofalowego zarządzania finansami. Zaproponowane przez ustawodawcę roz-

wiązania nie zostały przyjęte w samorządach z aprobatą. Niemniej ich konstrukcja 

powinna zagwarantować długofalową stabilność w zakresie zarządzania finansami 

lokalnymi, tym bardziej, że wprowadzone mechanizmy skutecznie funkcjonują w in-
nych rozwiniętych państwach. 

Planowanie wieloletnie jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami pry-

watnymi i publicznymi. Jego zalety są podkreślane w opiniach specjalistów zarówno  

z instytucji międzynarodowych (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 

Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Unia Europejska) jak  

i z polskich podmiotów finansowych (Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finan-

sowego). Zalety wieloletniego planowania wypróbowano już zagranicą  

w jednostkach odpowiadających polskiemu samorządowi terytorialnemu. Największe 

doświadczenie w tej dziedzinie mają władze samorządowe w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie metodę planowania wieloletniego wprowadzono po raz pierwszy. Istotny wkład 

w dziedzinę planów wieloletnich wniosły także samorządy w Belgii, Danii, Finlandii, 

Norwegii, Nowej Zelandii i Portugalii. W każdym z tych krajów występują inne modele  

i założenia prognoz, jednakże ich meritum i cel pozostaje niezmienny – poprawa jako-
ści zarządzania finansami publicznymi. 
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W Polsce Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła 

obowiązek corocznego uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samo-

rządu terytorialnego, począwszy od 2011 roku. Regulacje mają na celu racjonalizację 

wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego. W zamyśle prawodawcy wielolet-

nia prognoza finansowa jednostki ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania 
finansami publicznymi. 

Całokształt operacji finansowych związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środ-

ków publicznych zawsze stanowił obszar powszechnego zainteresowania tak w wy-

miarze praktycznym, którego główną oś stanowi specyficzna relacja zachodząca po-

między samorządem, a obywatelem, jak i w sferze czysto teoretycznej, obejmującej 

różnorodne dziedziny nauki. Bez wątpienia w obu ujęciach zasadniczym elementem 

kształtującym czy to istotę i ramy zachodzącej relacji praktycznej, czy meritum teore-

tycznych koncepcji, jest projekcja zakładanego sposobu prawnej regulacji tej skompli-

kowanej materii publiczno-finansowej. Problematyka ta odznacza się szczególną wagą 

i wrażliwością merytoryczną chociażby z tego tylko powodu, że dotyka fundamental-

nych przesłanek prawidłowego funkcjonowania samorządu. Nie bez znaczenia pozo-

staje tutaj także niestety silna zależność od doraźnych oddziaływań środowisk poli-

tycznych. Ponadto odznacza się ona wyjątkowym dynamizmem zmian uchwalanych 

norm prawnych, czego dobitnym przykładem są przeprowadzane od ponad dwudzie-
stu lat reformy. 

METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU POSTĘPOWANIA NA-

PRAWCZEGO 

W celu sporządzenia programu postępowania naprawczego dla jednostki samorządu 

terytorialnego należy w pierwszej kolejności dokonać przeglądu istniejących dokumen-

tów budżetowych. Dane historyczne są niezwykle istotne dla określenia bieżącej sytu-

acji Gminy. Niemniej głównym założeniem przygotowywanego dokumentu jest okre-

ślenie działań na przyszłość. Dlatego oprócz analizy stanu obecnego niezbędne jest 

wykonanie prognozy finansów na okres odpowiadający zakładanemu terminowi spłaty 
kwoty długu. 

W trakcie opracowywania programu postępowania naprawczego, prognoza taka po-

winna zostać wykonana dwukrotnie. Pierwsza obejmuje przewidywane kształtowanie 

się sytuacji budżetowej bez podejmowania jakichkolwiek działań korygujących. Wa-

riant drugi przedstawia efekt wdrożenia proponowanych działań polegających na 
zmianie w strukturze dochodów, wydatków oraz spłat zadłużenia. 

Wieloaspektowe podejście do sporządzenia programu możliwe jest dzięki szczegóło-

wej analizie otrzymanych dokumentów i informacji oraz wykorzystaniu danych dostar-

czanych przez instytucje publiczne takie jak Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank 

Polski, czy Główny Urząd Statystyczny. Dlatego oprócz standardowej analizy makroe-

konomicznej wykorzystującej zasady nauki, przygotowanie poprawnej prognozy bu-

dżetu wymaga oparcia się na danych historycznych dotyczących bezpośrednio bada-

nej Gminy. Oprócz tego, aby zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia propono-

wanych działań, niezbędne jest wskazywanie indywidualnych rozwiązań, które są do-
stosowane do obecnej sytuacji finansowo-organizacyjnej jednostki.  

Poniżej przedstawiono opis oraz źródła danych użytych przy sporządzeniu niniejszego 

programu postępowania naprawczego. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje 
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bazowe wraz określeniem metodologii ich wykorzystania do przeprowadzenia wszyst-
kich obliczeń. 

DANE HISTORYCZNE I ICH ANALIZA 

Podstawą wykonania prognozy jest zgromadzenie materiału statystycznego, na pod-

stawie którego będą formułowane sądy dotyczące przyszłości. Zgromadzono dane za 
lata 2008-2013.  

Dane historyczne niezbędne do dokonania prognozy można podzielić na dwie grupy: 

1. podstawowe dane makroekonomiczne opisujące rzeczywistość gospodarczą; 
2. dane szczegółowe dotyczące budżetu Gminy Pęcław. 

MIERNIKI KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ 

O potencjale i sile gospodarczej danego kraju sporo informacji dostarczają wskaźniki 

makroekonomiczne. Bez wątpienia, na podstawie danych statystycznych istnieje moż-

liwość oceny, które państwo jest bogatsze i bardziej rozwinięte. Oprócz tej zalety, 

mierniki koniunktury gospodarczej pozwalają na opracowanie rzetelnej i wiarygodnej 

prognozy rozwoju danego kraju, czy regionu. Poniżej przedstawiono charakterystykę 

wskaźników, które posłużyły opracowaniu prognozy dla celów programu postępowa-

nia naprawczego. Na ich podstawie oszacowano następnie prawdopodobieństwo 

konieczności dokonania zmian w strukturze dochodów i wydatków oraz w terminach 

zapadalności zobowiązań. Dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywa-

nia obliczeń, wykorzystane wskaźniki pozwalają na stawianie określonych wniosków, 
będących podstawą do podjęcia decyzji w przyszłości. 

Do podstawowych kategorii makroekonomicznych należy produkt krajowy brutto 

(PKB), będący syntetyczną miarą produkcji wytworzonej w gospodarce w ciągu roku, 

wskaźnik inflacji (CPI) będący średnią ważoną ogólnego wzrostu poziomu cen oraz 

dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określająca nomi-
nalny wzrost uposażeń pracowników. 

Produkt krajowy brutto 

Bez wątpienia, jednym z najważniejszych mierników koniunktury gospodarczej jest 

produkt krajowy brutto. Służy on do określenia, w pieniądzach, wartości wytworzo-

nych towarów, wykonanych usług i inwestycji poniesionych przez skarb państwa na 
terenie kraju w ciągu roku. 

W teorii makroekonomii wyróżnia się trzy metody obliczania PKB: 

1. sumowanie produktów; 
2. sumowanie dochodów; 
3. sumowanie wydatków. 

W prognozie finansowej wykorzystano PKB w cenach rynkowych, liczony metodą 

sumowania wydatków. Obliczenie PKB tą metodą polega na sumowaniu wydatków 
na produkty finalne wytworzone przez przedsiębiorstwa krajowe. Wydatki te obejmują: 

1. wydatki na dobra i usługi wytwarzane w kraju (��); 
2. wydatki na krajowe produkty inwestycyjne (��); 
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3. wydatki rządowe na wytwarzane w kraju finalne dobra i usługi z wyłączeniem 
płatności transferowych (��); 

4. wydatki zagranicy na krajowe produkty eksportowe (��� ). 
Powyższe elementy można także zapisać w postaci równania: 

��� = �� + �� + �� + ���  

Na podstawie obliczonej w zaprezentowany powyżej sposób bezwzględnej wartości 

PKB oblicza się wyrażoną procentowo względną miarę będącą corocznymi przyro-

stami PKB w oparciu o równanie: 

∆��� = � ����

������

− 1	 ∙ 100 

gdzie: 

∆��� - wyrażona procentowo zmiana PKB w odniesieniu do roku poprzedniego; 

���� - bezwzględna wartość PKB w okresie 
� (w badanym roku); 

������ – bezwzględna wartość PKB w okresie 
� (w roku poprzedzającym badany 

rok). 

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z podatków dochodowych od 

osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że 

posiadają one dodatnią korelację, czyli że zmiana PKB powoduje zmianę dochodów 

podatkowych w tym samym kierunku. Zatem jest to jeden z czynników mogący mieć 

wpływ na wartość dochodów samorządu z tytułu udziału w podatkach centralnych,  

a także z pozostałych źródeł. 

Kształtowanie się wskaźnika wzrostu PKB w latach 2000-2013 przedstawia poniższy 
wykres. 

Wykres 1. Wartość wskaźnika wzrostu PKB w latach 2000-2013* 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
* dane za miesiąc listopad 2013 
    

Zaobserwować można, że wartość powyższego wskaźnika cechuje się dużą zmien-

nością, co utrudnia jej trafne prognozowanie. Niemniej metody prognostyczne pozwa-

lają na przyjęcie założenia o przedziałowym kształtowaniu się opisywanego parametru. 
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Dla celów niniejszej analizy zakłada się, że poza ściśle wyznaczonym trendem dyna-
mika PKB może ulegać wahaniom w wyznaczonym obszarze 

W celu zwiększenia trafności przewidywań od 2014 r. zamiast metody punktowej 

zdecydowano o wyborze metody przedziałowej. Jej zastosowanie korzystnie wpływa 

na trafność prognozy zwiększając prawdopodobieństwo wykonania szacowanej war-

tości w danym roku. Granice przedziału wyznaczono za pomocą zaawansowanej 

statystycznej metody obliczenia przedziału ufności dla średniej w próbie małej (liczba 
obserwacji PKB=9: n<30) w oparciu o wzór: 

� �� − 
�,��� �
√� − 1

< � < � + 
�,��� �
√� − 1

� = 1 − � 

gdzie: 

� �� − 
�,��� 	

√���
< � < � + 
�,��� 	

√���
� – dolna i górna granica przedziału; 

 

w tym: 

� – średnia z próby PKB; 


�,���- statystyka T-studenta, o prawdopodobieństwie α i n-1 stopniach swobody; 

� - prawdopodobieństwo przyjęcia przez PKB prognozowanej wartości; 

� - odchylenie standardowe z próby PKB; 

� - liczba obserwacji PKB; 

� - środek prognozowanego przedziału PKB. 

Od 2015 do 2022 r. rozpiętość przedziału wzrasta z każdym rokiem. Spowodowane 

jest to przyjętymi, malejącymi wartościami prawdopodobieństwa wypełnienia się pro-
gnozy w kolejnych latach, co obrazuje tabela 1. 

Tabela 1. Przyjęte wartości prawdopodobieństwa realizacji prognozowanego 

PKB w latach 2014-2021 

        2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    2021202120212021    2022202220222022    

EstymataEstymataEstymataEstymata    95% 90% 85% 80% 75% 70% 60% 50% 

Źródło: Opracowanie własne 

Przyjęte wartości są zgodne z wiedzą na temat kształtowania się wartości wskaźnika 

PKB w czasie oraz odpowiadają możliwością prognostycznym pod względem meryto-

rycznym, gdyż prawdopodobieństwo spełnienia się prognozy jest malejącą funkcją 

czasu, co oznacza, że wartości obliczone po 2016 r. należy traktować z wysokim 
poziomem ostrożności, ponieważ istnieje znaczne ryzyko niespełnienia się prognozy. 

  



 
Część I. Podstawy programu postepowania naprawczego 

Strona  | 21  
 

Prognozę przedstawiającą jednocześnie trzy jej warianty najlepiej obrazuje wykres 
wachlarzowy. 

Wykres 2. Wachlarzowa projekcja wartości wskaźnika PKB na lata 2014-2022 

Źródło: Opracowanie własne 

W analizie wykorzystano dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Mini-

sterstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski. Wartości PKB podane przez powyż-

sze instytucje, szczególnie po 2018 r. należy uznać za niskie.  Należy w tym miejscu 

zaznaczyć, że optymalną wartością dynamiki PKB jest 5%, ponieważ wartość ta ma 

odniesienie do kategorii deficytu i długu publicznego. Zakłada się, że deficyt budżeto-

wy nie powinien przekroczyć wartości 3%, natomiast dług publiczny nie powinien być 

wyższy od 60%. Iloraz wartości procentowych deficytu i długu daje optymalną wyso-

kość wskaźnika PKB. Powyższą zależność można przedstawić syntetycznie za po-
mocą równania: 

������
 ���ż�
� ��ń 
!�
�ł�" ���#��$�� = !ł�ś��!� ������%� ��� ⇔ 3%

60%
= 5% 

Należy jednakże zaznaczyć, że rzeczywistość gospodarcza cechuje się silną i dużą 

zmiennością, więc do wartości przyjętych od 2018 r. powinno się mieć ograniczone 
zaufanie. 

Inflacja 

Inflacja jest procesem wzrostu ogólnego poziomu cen i ma charakter trwały, czyli 

zawsze występuje w gospodarce. Inflację mierzy się miarą względną, wyrażoną pro-

centowo za pomocą wskaźnika. W praktyce oblicza się różne wskaźniki zmian cen. 
Do najważniejszych należy zaliczyć: 

1. wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI); 
2. wskaźnik cen hurtowych i detalicznych; 
3. wskaźnik cen wszystkich dóbr i usług wchodzących w skład PKB (delator 

PKB). 
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W opracowaniu zastosowano wskaźnik inflacji cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI), 
który oblicza się ze wzoru: 

��� = '������� ∙ ��� ∙ 100	
�

���

 

gdzie: 
��� - cena dobra bądź usługi w okresie 
�; 

��� - cena dobra bądź usługi w okresie 
�; 

��� - waga przypisana dobru bądź usłudze i, określona przez udział dobra (usługi) i  
w ogólnych wydatkach w okresie 
�; 

n - liczba dóbr. 

Inflacja zmierzona w ten sposób jest średnią ważoną przeciętnego wzrostu poziomu 

cen określonego koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, w którym wartość wag zależy 
od realnej konsumpcji dóbr i usług przez dane społeczeństwo. 

Warto zaznaczyć, że inflacja do pewnego, niskiego, poziomu jest korzystna, gdyż 

oznacza utrzymanie stabilnego wzrostu ogólnego poziomu cen. Dzięki temu o wiele 

łatwiej jest kształtować rzeczywistość gospodarczą, przewidywać ceny i budować 

stabilne plany, co byłoby niemożliwe w przypadku deflacji, bądź zbyt wysokiej inflacji. 

W Polsce korzystny poziom przeciętnego wzrostu cen określa i dba o jego utrzymanie 

Narodowy Bank Polski. Po sprowadzeniu inflacji do niskiego poziomu, począwszy od 

2004 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) przyjęła ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5%  

z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ± 1 punkt procentowy. RPP reali-

zuje strategię w warunkach płynnego kursu walutowego. System płynnego kursu nie 

wyklucza prowadzenia interwencji na rynku walutowym, gdyby okazało się to nie-

zbędne do zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej kraju, co sprzyja 

średniookresowej realizacji celu inflacyjnego. Przyjęte rozwiązanie oznacza, że polityka 

pieniężna jest jednoznacznie ukierunkowana na utrzymanie inflacji jak najbliżej celu 

2,5%, a nie jedynie wewnątrz przedziału wahań. Rozwiązanie takie pozwala na zako-

twiczenie oczekiwań inflacyjnych, co sprzyja prowadzeniu polityki pieniężnej, która  

w reakcji na wstrząsy wymaga mniejszych i rzadszych zmian stóp procentowych. 

Trwałe zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych sprzyja także mniejszej zmienności dłu-

goterminowych stóp procentowych w przypadku występowania wstrząsów mających 
wpływ na bieżący poziom inflacji. 

Wartość wskaźnika inflacji wpływa więc pośrednio na poziom stóp procentowych  

i poprzez mechanizm transmisji stopy procentowej wypływa także na koszt obsługi 

zadłużenia w jednostkach samorządowych. Wskaźnik inflacji jest również wykorzysty-

wany do waloryzacji wynagrodzeń, ustalania stawek podatków lokalnych itp. Zatem 

jego wartość w prognozie jest niezwykle istotna. Kształtowanie się wskaźnika inflacji  
w latach 2000-2013 przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 3. Wartość wskaźnika CPI w latach 2000-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego    

Po dynamicznym spadku wartości wskaźnika CPI w latach 2000-2002 nie przekroczył 

on ponownie 5%. Cel inflacyjny, który postawiła sobie Rada Polityki Pieniężnej to 2,5% 

w skali roku z akceptowalnym odchylenie o jeden punkt procentowy był skutecznie 

realizowany do roku 2007 i w roku 2010. Obecnie inflacja znajduje się poniżej dolnej 

granicy celu inflacyjnego. W przyszłości – w przypadku utrzymania się inflacji poniżej 

BCI – możliwa jest kolejna redukcja stóp przez Narodowy Bank Polski. Wydaje się, że 

działania podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej częściowo sprawdzają się i ma 
ona kontrolę nad poziomem cen w Polsce.  

Tabela 2. Inflacja bazowa w roku 2013 (zmiany r/r w %) 

MiesiącMiesiącMiesiącMiesiąc    CPICPICPICPI    
Styczeń 2013 1,70% 
Luty 2013 1,30% 
Marzec 2013 1,00% 
Kwiecień 2013 0,80% 
Maj 2013 0,50% 
Czerwiec 2013 0,20% 
Lipiec 2013 1,10% 
Sierpień 2013 1,10% 
Wrzesień 2013 1,00% 
Październik 2013 0,80% 
Listopad 2013 0,60% 
Grudzień 2013 0,70% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego 

Tak znaczny spadek przeciętnego poziomu cen sprawił, że RPP kilkukrotnie podjęła 

decyzję o obniżeniu podstawowych stóp procentowych. Zatem obecnie można spo-

dziewać się korzystniejszych stóp procentowych zarówno dla nowo zaciąganych zo-

bowiązań, jak i w stosunku do już istniejących. Prowadzi to do wniosku, że działania 

podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej częściowo sprawdzają się i ma ona kon-

trolę nad poziomem cen w Polsce. Jest to zatem wskaźnik względnie stabilny. Rów-

nież dla tego wskaźnika przyjęto wartości sugerowane przez Ministerstwo Finansów. 

Jednakże i w tym przypadku, mając na uwadze ryzyko niespełnienia się prognozy, 

zdecydowano się na rozwiązanie zaprezentowane wcześniej przy wskaźniku dynamiki 
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PKB – prognozę wachlarzową. Ten typ przedstawiania przyszłej wartości wskaźnika 

inflacji jest zgodny z praktyką przyjętą przez Narodowy Bank Polski w zakresie kształ-
towania oczekiwań inflacyjnych i przedstawiania projekcji inflacji na najbliższe lata. 

Wykres 4. Wachlarzowa projekcja wartości wskaźnika CPI na lata 2014-2022 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Zaobserwować można, że podstawowa wartość wskaźnika inflacji oscyluje wokół celu 

przyjętego przez NBP. Jednakże możliwy przedział wahań do 2022 r. nie gwarantuje 

spełnienia strategii bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI). Szerokość przedziału wa-

hań obliczono w sposób analogiczny, jak przy wskaźniku dynamiki PKB przyjmując 

takie same założenia. Należy zatem przyjąć, że wskaźnik inflacji i jego stabilność jest 

dobrym miernikiem sytuacji gospodarczej kraju i może być użyty jako podstawa pro-

gnozowania, choć należy zaznaczyć, że w przypadku wariantu ostrożnościowego, 
jego wpływ na niekorzystną prognozę będzie istotny.  

Wskaźnik wynagrodzeń 

Jedną z głównych kategorii wydatków w każdym budżecie jednostki samorządu tery-

torialnego są wynagrodzenia, które zazwyczaj stanowią między 35-50% wydatków 

ogółem. Z tego względu zdecydowano o zastosowaniu kolejnego wskaźnika – dyna-

miki wynagrodzeń. Jego wartość ustalono na podstawie danych Głównego Urzędu 

Statystycznego o przeciętnym wynagrodzeniu brutto w gospodarce narodowej. Na-

stępnie, na podstawie danych liczbowych obliczono dynamikę wzrostu wynagrodzeń 

w ujęciu rocznym, która była podstawą do sporządzenia prognozy tego wskaźnika na 
lata 2013-2021. Dane oraz wykonane obliczenia przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 3. Przeciętna miesięczna i roczna wartość wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w latach 2000-2013 wraz z wyliczeniem dynamiki 

RokRokRokRok    
Wynagrodzenie Wynagrodzenie Wynagrodzenie Wynagrodzenie     

miesięcznemiesięcznemiesięcznemiesięczne    
Wynagrodzenie rocWynagrodzenie rocWynagrodzenie rocWynagrodzenie rocz-z-z-z-

nenenene    
DynamikaDynamikaDynamikaDynamika    

2000200020002000    1 924 23 088 -- 

2001200120012001    2 062 24 744 7,17% 

2002200220022002    2 133 25 596 3,44% 

2003200320032003    2 201 26 412 3,19% 

2004200420042004    2 290 27 480 4,04% 

2005200520052005    2 360 28 320 3,06% 

2006200620062006    2 475 29 700 4,87% 

2007200720072007    2 672 32 064 7,96% 

2008200820082008    2 942 35 304 10,10% 

2009200920092009    3 101 37 212 5,40% 

2010201020102010    3 224 38 688 3,97% 

2011201120112011    3 403 40 836 5,55% 

2012201220122012    3 530 42 360 3,73% 

2013201320132013    3 821 45 846 8,23% 
Źródło: Opracowanie własne 

Podobnie jak w przypadku wskaźników PKB i CPI, również dla wynagrodzeń wykona-
no prognozę przedziałową. 

Z uwagi na dość istotną zmienność tego wskaźnika w latach 2000-2013, także po-

szczególne warianty charakteryzują się szerszym, niż poprzednie parametry, pasmem 
wahań, co obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 5. Wachlarzowa projekcja wartości wskaźnika dynamiki wynagrodzeń 

na lata 2014-2022 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Pomimo zastosowania się do zasad nauki, ciągle trzeba mieć na uwadze, że nawet 

prognoza wykonana z zastosowaniem zaawansowanych metod ekonometrycznych, 

zgodna z wiedzą o badanym zjawisku, jak i z założeniami najważniejszych instytucji 

finansowych w kraju, obarczona jest ryzykiem nietrafienia w cel, bądź nie zawarcia się 

w przedziale. Ryzyko to jest naturalne i niemożliwe do wyeliminowania. Natomiast 
zastosowane w prognozie narzędzia pozwalają je ograniczyć. 

Szczegółowe dane dotyczące budżetu Gminy Pęcław 

W celu opracowania prognozy finansów gminy zgromadzono dane budżetowe za 

okres od 2008 do 2012 r. Pochodzą one ze sprawozdań finansowych generowanych 

w systemie BeSTI@ (Rb27, Rb28, Rb-NDS, Rb-Z). Dodatkowo wykorzystano kwartal-

ne sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków gminy na koniec czerwca 

2013 r. Ponadto w prognozie uwzględniono informacje odnośnie kształtowania się 

długu planowanego oraz zaciągniętego i plany inwestycyjne zawarte w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 

METODOLOGIA PROGNOZA BUDŻETU 

Prognozy dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się za pomocą odpowiednio 

skonstruowanego równania, które uwzględnia wartości wskaźników PKB, CPI  i dy-
namiki wynagrodzeń oraz ich wpływ na daną kategorię budżetową: 

( = (�� ∙ )1 + ��� ∙ ����* ∙ )1 + ∆��� ∙ �∆���* ∙ )1 + ∆+ ∙ �∆�* 
gdzie: 

( - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych; 

(�� - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w wcześniej-

szych latach; 
��� - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym; 

���� - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na 

prognozowaną kategorię; 
∆��� - wskaźnik dynamiki PKB; 

�∆��� - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym 

wpływem na prognozowaną kategorię; 
∆+ - wskaźnik dynamiki wynagrodzeń; 

�∆� - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki wynagrodzeń, będąca jego rzeczywi-

stym wpływem na prognozowaną kategorię. 

Zastosowana metoda dotyczy wszystkich kategorii dochodów i wydatków budżeto-

wych w każdym roku prognozy. Zasadą jest, że dla dochodów ustalone wartości 

udziałów poszczególnych wskaźników wynoszą 100% dla PKB i 0% dla inflacji. Przy-

jęcie takich wartości jest zgodne z kształtowaniem się polityki państwa w zakresie 

kształtowania dochodów budżetu centralnego oraz odpowiada dotychczasowym 

wahaniom w budżecie gminy. Ponadto analiza materiału statystycznego wykazuje, że 

dochody mają silniejszą korelację z wytwarzaną produkcją, podczas, gdy wydatki są 

silniej powiązane ze wskaźnikiem inflacji. Dlatego w przypadku wydatków wagi wyno-

szą odpowiednio: 0% dla PKB i 100% dla inflacji. Należy zaznaczyć, że w tytułowej 

analizie dynamikę wynagrodzeń uwzględniono w oparciu o wymienione wyżej wskaź-
niki.  
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Następnie dokonano merytorycznej weryfikacji otrzymanych wyników, co pozwoliło na 

kontrolę zaprognozowanych danych z racjonalną wiedzą na temat kształtowania się 
wartości poszczególnych kategorii budżetowych Gminy Pęcław. 

RODZAJE RYZYKA TOWARZYSZĄCEGO REALIZACJI PROGRAMU POSTĘ-

POWANIA NAPRAWCZEGO 

Najpoważniejszym ryzykiem towarzyszącym wdrożeniu i realizacji programu postępo-

wania naprawczego jest niewypełnienie wymogów ustawowych dotyczących kształ-

towania się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych. Ryzyko przekroczenia wartości wskaźnika opisującego maksymalną 

dopuszczalną wartość obsługi zadłużenia powoduje konieczność podjęcia działań 

naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej relacji. Istotne jest, aby pro-

gram przygotować w taki sposób, aby nie wpłynęło to niekorzystnie na jego reali-

styczność. Działania podjęte w celu przywrócenia właściwej struktury dochodów, 

wydatków oraz relacji kosztów obsługi zadłużenia do kwoty długu, muszą w sposób 

klarowny i jednoznaczny pokazać władzom gminy działania niezbędne w celu przy-
wrócenia równowagi i uzdrowienia finansów. 

Z działaniami naprawczymi może być związane także ryzyko polityczne. Kadencyjność 

władz samorządu może niekorzystnie wpływać na decyzje dotyczące sfery oszczęd-
ności finansowych w jednostce. 

Należy także zaznaczyć, że w niniejszym programie nie przyjmuje się założenia nagłej  

i istotnej zmiany sytuacji gospodarczej. Wymogi narzucone przez ustawę o finansach 

publicznych nie pozwalają tworzyć dodatkowych marginesów bezpieczeństwa. W 

sytuacji zmian istotnie wpływających na budżet i wieloletnią prognozę finansową jedy-

nym dopuszczonym prawem rozwiązaniem jest uchwalenie nowej wieloletniej progno-
zy finansowej. 

W prognozowaniu nie ma większego niebezpieczeństwa od nagłej i niespodziewanej 

zmiany otaczającej rzeczywistości, przy jednoczesnym braku możliwości dostosowa-

nia do zmian. Zatem ryzyka towarzyszące przygotowaniu programu postępowania 

naprawczego oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do jego realizacji (w tym 

wieloletniej prognozy finansowej), pomimo że przedstawiają wielokrotnie sytuacje kry-

tyczne, to mają na celu unaocznienie problemu i przygotowanie się do jego rozwiąza-
nia 
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Część II. Analiza stanu finansów jednostki 

samorządu terytorialnego 

W poniższej części poddano analizie sprawozdania z wykonania budżetu za lata 

2009-2013 oraz plan budżetu na rok 2014. Do obliczenia wskaźnika relacji, o którym 

mowa w art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z póź-

niejszymi zmianami należy przyjąć plan po III kwartałach z danego roku oraz wartości 

wykonane za 2 lata poprzednie. Aby prognoza lepiej oddawała faktyczną sytuację 

jednostki analizie poddano wartości wykonania z 5 lat oraz plan na 2014 rok. W tym 

miejscu należy z całą stanowczością zaznaczyć różnicę pomiędzy zwyczajowo plano-

wanymi wartościami w budżecie, a ich wykonaniem. Z faktu, iż planowane wydatki 

mają stanowić nieprzekraczalne limity są one często zaplanowane z pewną granicą 

bezpieczeństwa, co z kolei powoduje wpływ na słabszą relację przy wskaźniku mak-

symalnej obsługi zadłużenia. Z tego powodu w latach następujących po roku, dla 

którego wprowadzono plan budżetu należy nanieść korekty merytoryczne, aby pro-

gnozowane wartości były jak najbliższe realnemu wykonaniu, co zostało dokonane  
w oparciu o średnie wykonanie budżetów z lat 2009-2012. 

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wprowadzony przepisami ustawy o finansach pu-
blicznych z 2009 roku jest rodzajem instrumentu dyscyplinującego politykę finansową 
jednostek, których zdolność kredytowa w znacznym zakresie została wyczerpana. 
Wraz z 1 stycznia 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia zaczął w pełni obowiązy-
wać w wyniku zakończenia okresu vacatio legis. Wiele jednostek samorządu teryto-
rialnego nie zdołało się jednak przygotować do nowych zasad oraz odmiennego spo-
sobu liczenia zadłużenia. Obecna sytuacja finansowa nie pozwala im na spełnienie 
wymogów określonych w art. 243. Na jednostkach tych w wyniku wejścia w życie 
ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz nie-
których innych ustaw ciąży obowiązek uchwalenia programu postępowania napraw-
czego, którego podstawowym celem jest wdrożenie działań oszczędnościowych ma-
jących poprawić sytuację i ostatecznie doprowadzić do możliwości realizowania poli-
tyki finansowej samorządu zgodnie z podstawowymi wymaganiami wynikającymi  
z ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 243. 

Gmina Pęcław jest jedną z wielu jednostek samorządu terytorialnego, które na 2014 r 
założyły niespełnienie relacji zadłużenia określonej w art. 243. Brak podjęcia działań 
naprawczych może doprowadzić w przyszłości do zagrożenia zdolności realizacji za-
dań publicznych i znacznego ograniczenia płynności finansowej. Jedynie odpowiednio 
zaplanowane i adekwatne do sytuacji Gminy przedsięwzięcia określone  
w poniższym programie postępowania naprawczego zminimalizują to ryzyko i pomogą 
ustabilizować sytuację jednostki. 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę dochodów, wydatków oraz zadłużenia 
budżetu Gminy, a także wykaz zobowiązań. Dane te mają określić obecną sytuację 
finansów, która w dalszej kolejności będzie służyła do zaplanowania przedsięwzięć 
naprawczych stanowiących podstawę wdrażanego programu postępowania napraw-
czego.  
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DOCHODY 

Podstawą analizy dochodów Gminy Pęcław są roczne sprawozdania z wykonania 

planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27s) za okres 

2009-2013. Analiza dochodów została dokonana w podziałach merytorycznych,  

a następnie sklasyfikowano je w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny 

został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej na następujące 
kategorie: 

1. Dochody bieżące: 
1) Podatki i opłaty: 

w tym: podatek od nieruchomości, podatek od środków transporto-
wych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od czynności cywilno-
prawnych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podat-
kowej, opłata skarbowa, opłata targowa, opłata za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu, pozostałe opłaty, zarząd, użytkowanie i użytko-
wanie wieczyste, odsetki karne; 

2) udziały w podatkach centralnych: 
w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz 
udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT); 

3) Subwencje: 
w tym: oświatowa; 

4) Dotacje: 
w tym: na zadania własne oraz zlecone i powierzone; 

5) Dofinansowanie: 
w tym: dofinansowanie w ramach umów między JST; 

6) Pozostałe: 
w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków 
na rachunkach bankowych a także pozostałe dochody; 

2. Dochody majątkowe: 
1) Dochody z majątku: 

w tym: sprzedaż majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności; 

2) Środki na inwestycje. 
 

Dzięki takiemu ujęciu dochodów zachowano merytoryczny podział ułatwiający póź-
niejsze prognozowanie kolejnych kategorii. Historyczne wartości dochodów  w latach 
2009-2013 scharakteryzowano poniżej. W zestawieniach związanych z analizą finan-
sów Gminy zawarto także dane wynikające z projektu budżetu na rok 2014. Z jednej 
strony wynika to z potrzeby szerszego spojrzenia na obecny kształt budżetu. Z dru-
giej, pozyskanie nowych dochodów wymaga czasu i jest mało prawdopodobne, aby 
Gminie udało się pozyskać znaczne środki, które pozwoliłyby na uzdrowienie sytuacji 
jeszcze w roku 2014. 

Poszczególne dochody Gminy Pęcław w latach 2009-2014 zestawiono w Tabeli 4. 

Należy przy tym pamiętać, iż dochody w roku 2014 są jedynie wartościami planowa-
nymi i mogą odbiegać od przyszłego, realnego wykonania budżetu. 
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Tabela 4. Struktura zrealizowanych i planowanych dochodów w latach 2009-

2014 

        2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014*2014*2014*2014*    

DOCHODY OGÓŁEMDOCHODY OGÓŁEMDOCHODY OGÓŁEMDOCHODY OGÓŁEM    7 746 621 7 746 621 7 746 621 7 746 621     8 241 545 8 241 545 8 241 545 8 241 545     11 848 276 11 848 276 11 848 276 11 848 276     8 985 565 8 985 565 8 985 565 8 985 565     8 808 491 8 808 491 8 808 491 8 808 491     8 803 030 8 803 030 8 803 030 8 803 030     

Dochody bieżące 5 776 514  5 895 503  9 062 662  7 224 918  8 357 560  7 363 030  

   Podatki i opłaty lokalne 794 902  810 066  888 339  1 238 852  1 872 909  1 796 360  

   Udział w podatkach centralnych 567 230  599 573  568 238  657 112  767 044  794 586  

   Subwencje 2 598 405  2 406 896  2 969 962  2 489 090  3 003 891  2 701 117  

   Dotacje 1 519 722  1 579 072  2 514 210  1 856 468  1 990 253  1 470 876  

   Dofinansowanie 47 947  208 128  60 636  105 000  22 684  0  

   Pozostałe 248 309  291 768  2 061 277  878 395  700 778  600 091  

Dochody majątkowe 1 970 107  2 346 041  2 785 615  1 760 647  450 932  1 440 000  

   Dochody z majątku 99 667  181 439  10 891  113 432  157 082  440 000  

   Dotacje na inwestycje 1 870 440  2 164 602  2 774 724  1 647 215  293 850  1 000 000  

* wartości planowane 
 Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 6. Dochody bieżące i dochody majątkowe w Gminie Pęcław za lata 2009-

2014 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 Z powyższej tabeli oraz wykresu wynika, że średnia wartość dochodów w Gminie 

Pęcław w latach 2009-2014 (mając na uwadze, że wielkości za rok 2014 są na razie 

planowane) wynosi 9 mln, ze znaczną różnicą w 2011 roku w zakresie wzrostu dotacji 

(o prawie 1 mln) oraz subwencji, które związane było ze środkami zewnętrznymi prze-
kazanymi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź w 2010 roku).  

Dochody majątkowe stanowią średnio 20% dochodów całkowitych, ze czterokrotnym 

spadkiem w roku 2013, spowodowanych zmniejszeniem dotacji na inwestycje  

(z ponad 1,6 mln do zaledwie 300 tys.) Dochody majątkowe nie będą przedmiotem 

dalszej analizy, gdyż znacząco nie wpływają na wielkość indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia, określonego w art. 243. 
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Następnym aspektem badania dochodów jest ich dynamika, która liczona jest w for-

mule rok do roku. W tabeli poniżej zostały zaznaczone pozycje, które zmniejszyły się  

w stosunku do roku poprzedniego. W 2012 widoczny jest spadek dochodów o 25%, 

jednak jak już zostało wspomniane wcześniej, główną przyczyną takiej sytuacji jest 

powódź w 2010 roku. Dochody na rok 2014 zostały zaplanowane prawie  w takiej 

samej wysokości w stosunku do roku 2013, co ciekawe przewidywany jest spadek 
dochodów bieżących, co jest zjawiskiem niepokojącym.  

Tabela 5. Dynamika dochodów w Gminie Pęcław za lata 2009- 2014* 

        2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014****    

Dynamika dochodów -- 106,39% 143,76% 75,84% 98,03% 99,94% 

Dynamika dochodów bieżących -- 102,06% 153,72% 79,72% 115,68% 88,10% 

Dochody ogółem na mieszkańca -- 3 530  5 074  3 848  3 772  3 770  

Dochody bieżące na mieszkańca -- 2 525  3 881  3 094  3 579  3 153  

* wartości planowane 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 7. Dynamika dochodów w Gminie Pęcław za lata 2009-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Analizę źródeł dochodów należałoby rozpocząć od podstawowego uproszczonego 

podziału na dochody własne, udziały w podatku PIT i CIT, Subwencje oraz Dotacje. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż udział w podatkach centralnych PIT i CIT często zali-

czany jest jako źródło dochodów własnych. Ze względu jednak na charakter tych 

dochodów (praktycznie brak wpływu na ich wielkość ze strony samorządu) celowość 
analizy tych źródeł wraz z dochodami własnymi nie znajduje uzasadnienia.  
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Wykres 8. Struktura źródeł dochodu w Gminie Pęcław za lata 2009-2013 oraz 

prognoza na rok 2014 

 Źródło: Opracowanie własne 

Z przedstawionego wyżej wykresu możemy zauważyć wzrost udziału dochodów wła-

snych w dochodach ogółem do ponad 30%, jest to dobra tendencja pozwalająca 

Gminie w coraz większym stopniu oddziaływać na stronę dochodową. Nie świadczy 

to jednak o pełnym poziomie niezależności, gdyż w dużej mierze kształtowanie do-

chodów własnych jest ograniczone limitami ustawowymi. Udział w podatku PIT i CIT 

wzrósł ale są to kwoty nieznaczne. Dochody Gminy Pęcław to przede wszystkim do-

tacje i subwencje, które stanowią ponad połowę całkowitych dochodów. Dotacje  

i subwencje ze względu na niezależny od jednostki sposób przyznawania nie mogą 

stać się właściwą podstawą podejmowanych przez Gminę przedsięwzięć napraw-

czych. Takie usztywnienie w dużym zakresie ogranicza możliwość oddziaływania na 

dochodową stronę budżetu w celu osiągnięcia rezultatów zakładanych w programie 

postępowania naprawczego. Możliwość planowania przedsięwzięć będzie odnosiła 

się w głównej mierze do dochodów własnych jednostki tj. podatku od nieruchomości 

oraz podatku rolnego. W tabeli 6 przedstawiona została szczegółowa struktura źródeł 

dochodów Gminy Pęcław za lata 2009-2014 (struktura obejmuje 14 największych 
średnich wpływów do budżetu). 
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Tabela 6. Skumulowany udział głównych dochodów Gminy Pęcław w latach 2009-2014*  

wartości planowane; ; ; ; Źródło: Opracowanie własne 

nr paragrafunr paragrafunr paragrafunr paragrafu    nazwa paragrafunazwa paragrafunazwa paragrafunazwa paragrafu    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012012012012222    2013201320132013    2014201420142014****    
średnia waśrednia waśrednia waśrednia war-r-r-r-

tośćtośćtośćtość    
udział udział udział udział %%%%    

% skumul% skumul% skumul% skumulo-o-o-o-
wanywanywanywany    

292292292292    Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 598 405 2 406 896 2 557 190 2 483 007 3 003 891 2 701 117 2 625 084 29,14% 29,14% 

201201201201    
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom (związkom gmin) ustawami 

1 115 384 1 179 885 1 476 038 1 419 219 1 490 135 1 251 576 1 322 039 14,68% 43,81% 

1111    Podatek dochodowy od osób fizycznych 565 333 598 391 567 430 656 105 680 401 794 586 643 708 7,15% 50,96% 

31313131    Podatek od nieruchomości 374 481 408 682 429 443 463 743 738 161 1 046 500 576 835 6,40% 57,36% 

620620620620    

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich 

- - 744 863 1 202 200 226 389 1 000 000 528 909 5,87% 63,23% 

626626626626    
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj-

nych jednostek sektora finansów publicznych 
697 200 1 884 158 548 772 - - - 521 688 5,79% 69,03% 

203203203203    
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 
404 338 399 187 1 038 172 437 250 481 518 219 300 496 627 5,51% 74,54% 

32323232    Podatek rolny 330 142 306 948 329 404 666 931 599 996 624 500 476 320 5,29% 79,83% 

633633633633    
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 
542 240 - 1 268 470 395 015 - - 367 621 4,08% 83,91% 

270270270270    
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

4 726 132 331 1 572 643 359 218 57 688 - 354 434 3,93% 87,84% 

97979797    Wpływy z różnych dochodów 9 651 14 707 203 056 327 835 479 761 385 000 236 668 2,63% 90,47% 

77777777    
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt-

kowania wieczystego nieruchomości 
99 667 181 439 10 891 107 877 98 896 440 000 156 462 1,74% 92,20% 

83838383    Wpływy z usług 178 088 110 634 226 449 126 254 3 472 10 000 109 149 1,21% 93,42% 

630630630630    
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty-
cyjnych 

333 000 50 000 172 619 - 28 935 - 97 426 1,08% 94,50% 

629629629629    
środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów pu-

blicznych 
298 000 205 500 30 000 - - - 88 917 0,99% 95,48% 

    
Pozostałe 195 967 362 786 672 836 340 913 537 853 330 451 406 801 4,51% 100,00% 

    
RazemRazemRazemRazem 7 746 6217 746 6217 746 6217 746 621 8 241 5458 241 5458 241 5458 241 545 11 848 27611 848 27611 848 27611 848 276 8 985 5658 985 5658 985 5658 985 565 8 427 0958 427 0958 427 0958 427 095 8 803 0308 803 0308 803 0308 803 030 9 008 6899 008 6899 008 6899 008 689 
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Z przedstawionej tabeli wynika, że z czternastu najbardziej dochodowych kierunków 

wpływu (które stanowią ponad 95% wszystkich dochodów), tylko 2 kategorie docho-

dów mogą być przedmiotem działań przewidzianych w programie podstępowania 

naprawczego. Tymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiący 

średnio 6,4% udziałów oraz podatek rolny (5,3%). Podatki te będą przedmiotem bar-

dziej szczegółowej analizy. Pozostałe źródła dochodów to dochody niezależne od 

jednostki, różnego rodzaju dotacje, które muszą być przeznaczone na ściśle określony 

cel oraz subwencja ogólna.  

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

Struktura kształtowania się wykonania dochodów z podatku, skutki obniżenia górnych 

stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń czy rozłożenia 

na raty zostały przedstawione w poniższej tabeli. Wartości te zostały zestawione na 

podstawie rocznych sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Rb- PDP za 
lata 2009-2012.  

Tabela 7. Podatek od nieruchomości w Gminie Pęcław za lata 2009-2012 

        2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    

Wykonanie 374 481  440 327  429 443  463 743  

skutki obniżenia górnych stawek podatków 145 402  164 328  181 274  151 151  

skutki udzielonych ulg i zwolnień 35 252  57 181  39 384  92 280  

Umorzenia 20  556  494  2 749  

rozłożenie na raty 90  0  0  0  

wzrost wykonania w stosunku do poprzedniego 
roku 

  65 846  -10 884  34 300  

wpływy w przypadku stawki maksymalnej 519 883  604 655  610 717  614 894  

% udział wykonania a wpływów maksymalnych  72% 73% 70% 75% 

Źródło: Opracowanie własne 

Jak wynika z powyższej tabeli, Gmina Pęcław na przestrzeni 4 lat zwiększyła wykona-

nie swoich dochodów podatkowych, a przyjęte stawki przez Radę Gminy pozwalają 

osiągać 72% maksymalnych możliwych dochodów do uzyskania. Ściągalność podat-

ków wynosi ok 60%, w przyszłości zaleca się wzrost ściągalności podatków, przy-

najmniej do 75%. W sprawozdaniu z wykonania dochodów za rok 2013 wpływy  

z podatku od nieruchomości wynoszą 738 161 zł, jest to wzrost o ponad 60%, jednak 

wynika on z opodatkowania gruntów należących do Gminy dlatego ten wzrost i tak 

niwelowany jest przez wzrost strony wydatkowej. Plan na rok przewiduje wzrost do-

chodów z tytułu podatku od nieruchomości do kwoty  1 046 500, jednak patrząc na 

dane historyczne należy spodziewać się wpływów w granicach 850 000 zł. Gmina 

raczej nie stosuje umorzeń bądź rozłożenia zaległości na raty, znaczny wzrost w 2012 

umorzenia w porównaniu z rokiem 2011 i tak stanowi 0,5% ogólnej kwoty wykonania, 

w badanym okresie brak też było ratalnych spłat podatków. Należałoby się jednak 

zastanowić, czy może zmiana kryteriów rozłożenia zapłaty na raty pozwoli zwiększyć 

ściągalność podatków. W kolejnej tabeli przedstawione zostały obowiązujące na rok 

2014 stawki podatkowe w zestawieniu ze stawkami maksymalnymi wynikającymi  
z ustawy.  
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Tabela 8. Stawki podatkowe w Gminie Pęcław w 2014 

        stawka stawka stawka stawka     
ustawowa ustawowa ustawowa ustawowa 

stawka mastawka mastawka mastawka mak-k-k-k-
symalna symalna symalna symalna     

% maksyma% maksyma% maksyma% maksymal-l-l-l-
nej stawkinej stawkinej stawkinej stawki    

od budynków mieszkalnych 0,55 0,74 74,32% 

od budynków związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej 

18,60 23,03 80,76% 

od budynków związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej związanej z obrotem materiałem 

siewnym 
10,75 10,75 100,00% 

od budynków związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych 

4,55 4,68 97,22% 

od pozostałych budynków 5,35 7,73 69,21% 

grunty związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej 

0,82 0,89 92,13% 

grunty pod jeziorami 4,56 4,56 100,00% 

grunty pozostałe 0,27 0,46 58,70% 

Źródło: Opracowanie własne 

Powyższa tabela pokazuje, że jest jeszcze możliwość podwyższenia niektórych sta-

wek podatkowych, szczególnie stawki od budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, zwiększenie stawki do 85-90% stawki maksymalnej, może 

w pewnym stopniu poprawić sytuację finansową jednostki, która obecnie wymaga 
przeprowadzenia działań naprawczych.  

PODATEK ROLNY 

Podatek rolny stanowi 8. co do wielkości źródło dochodów w Gminie Pęcław  

i w okresie od 2009 do 2013 roku wynosił średnio 476 320 (udział w dochodach- 

5,29%). Wielkość podatku rolnego zależy od wysokości ceny żyta. Stawka na rok 

2014 wynosi 53 zł za 1 kwintal, czyli wysokość stawki wynosiła 132,5 zł, gdzie stawka 

ustawowa na rok 2014 wynosi 173,2 zł, jak widać stawka ta może w pewnym stopniu 

ulec zwiększeniu. Wpływy z tego podatku zależą od koniunktury na rynku towarów 

rolnych, co może powodować wahania wpływów z tego podatku. Wielkość wpływów 
na przestrzeni lat przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 9. Podatek rolny w Gminie Pęcław za lata 2009-2012 

        2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    

wykonanie 330 142  618 601  329 404  666 931  

skutki obniżenia górnych stawek podatków 303 390  88 042  127 948  186 829  

skutki udzielonych ulg i zwolnień 0  0  0  0  

umorzenia 675  27 022  1 277  22 068  

rozłożenie na raty 1 758  0  0  0  

wzrost wykonania w stosunku do poprzedniego roku   288 458  -289 197  337 527  

wpływy w przypadku stawki maksymalnej 633 532  706 643  457 352  853 760  

% udział wykonania a wpływów maksymalnych  52,11% 87,54% 72,02% 78,12% 

Źródło: Opracowanie własne 

Jak  widać z powyższej tabeli wpływy z wielkości podatku rolnego ulegają dużym 

wahaniom i ciężko mówić o pewnej stabilności. W roku 2013 znów odnotowano spa-

dek do wysokości 599 996 zł, jednak nie jest to aż taki znaczny spadek jak we wcze-

śniejszych okresach. Spadek wpływów podatkowych w 2011, może być również 
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wynikiem już wcześniej wspomnianej powodzi w 2010 roku, dlatego podatku rolnego 
nie można uznać za stabilne źródło dochodów dla Gminy Pęcław.  

PODSUMOWANIE 

Gmina Pęcław nie posiada zbyt dużego potencjału dochodowego. Jest to mała Gmi-

na, mająca jedynie ok 2,3 tys. mieszkańców, obszarowo 74% w Gminie stanowią 

użytki rolne. Potwierdza to również przedstawiony powyżej ranking, w którym ze 

względu na dochody bieżące Gmina Pęcław uplasowała się na 2341 miejscu na 2407 

gmin w całej Polsce. Dochody zależne od Gminy te, które mogą w jakimś stopniu 

wpływać na całkowitą wielkość dochodów to podatek od nieruchomości oraz podatek 

rolny (łącznie 11,7% całkowitych wpływów). W przygotowanym programie postepo-

wania naprawczego zalecane będzie w przyszłości zwiększenie stawek podatkowych 
w zakresie pierwszego z nich. 

WYDATKI 

Analiza wydatków została oparta o dane wykazane w rocznych sprawozdaniach  

z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-

28s za lata 2009-2012 oraz za grudzień 2013 roku oraz planie wydatków na 2014 

rok. W przedstawionej poniżej tabeli oraz wykresie zostały pokazane wysokość wy-

datków ogółem, wraz z podziałem ustawowym na wydatki bieżące oraz wydatki ma-
jątkowe za okres objęty analizą. 

Tabela 10. Wydatki Gminy Pęcław w latach 2009-2014 

    
2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014****    

WYDATKI OGÓŁEMWYDATKI OGÓŁEMWYDATKI OGÓŁEMWYDATKI OGÓŁEM    8 625 8488 625 8488 625 8488 625 848    8 911 9738 911 9738 911 9738 911 973    12 471 34312 471 34312 471 34312 471 343    9 877 5329 877 5329 877 5329 877 532    8 066 4088 066 4088 066 4088 066 408    8 549 539 8 549 539 8 549 539 8 549 539     

Wydatki bieżące 5 888 607 5 887 332 9 062 069 7 243 073 7 433 177 6 633 030  

Wynagrodzenia 2 321 365 2 215 341 2 630 460 2 610 209 2 533 185 2 455 834  

Pochodne od wynagro-
dzeń 

365 294 324 753 379 692 468 569 508 492 519 053  

Pozostałe bieżące 1 948 810 2 236 685 4 661 423 2 860 780 2 939 673 3 371 720 

Obsługa długu 139 728 138 757 265 010 352 746 285 492 280 000  

Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 6 423** 

Wydatki majątkowe 2 737 241 3 024 641 3 409 274 2 634 460 633 231 1 916 509 

* wartości planowane 
**informacja nie zawarta w projekcie budżetu 
 Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 9. Wydatki bieżące i majątkowe w Gminie Pęcław w latach 2009-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Jak wynika z powyższej tabeli oraz wykresu średnia wartość wydatków za okres 5 lat 

oraz wydatki planowane na rok 2014 oscylowały w granicach 9 mln zł, jednak ze 

znacznym odchyleniem w roku 2011, gdzie wydatki stanowiły ponad 12 mln zł. Co 

więcej, ta znaczna różnica wystąpiła w wydatkach bieżących, które w znacznej mierze 

oddziaływają na wielkość indywidulanego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 

243.  Powodem tak dużego skoku wydatków, była powódź w 2010 roku, jednak wy-

datki poniesione w ramach usuwania jej skutków zostały pokryte przez przyznane 
środki pomocowe z zewnątrz.   

Wydatki majątkowe stanowią coraz mniejszy udział w wydatkach ogółem, w 2013 

roku stanowiły zaledwie 8% wszystkich wydatków. Świadczy to, że gmina zmniejszyła 

zakres inwestycji w ostatnim okresie, a swoje środki przeznacza głównie na zadania 

bieżące (ponad 80%). W 2014 roku planowany jest jednak wzrost wydatków mająt-
kowych.  

Kolejnym punktem odniesienia przy analizie wydatków budżetowych jest dynamika 

dochodów liczona w formule rok do roku.  Jak widać z poniższej tabeli oraz wykresu, 

po wcześniej wspomnianym gwałtownym przyrośnie wydatków w 2011 roku, wydatki 

od 2012 maleją w stosunku do lat poprzednich, podobna sytuacja klaruje się w 2014, 

jednak należy mieć na uwadze, że są to na razie planowane wydatki, dlatego nie nale-

ży ich traktować jako pewnych danych. Dynamika wydatków bieżących nie charakte-

ryzuje się żadnym stałym trendem, dobrą prognozą jest spadek wydatków bieżących 

w 2014 roku.  
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Tabela 11. Dynamika wydatków w Gminie Pęcław w latach 2009-2014* 

        2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014*2014*2014*2014*    

Dynamika wydatków -- 103,32% 139,94% 79,20% 81,66% 105,99% 

Dynamika wydatków bieżących -- 99,98% 153,92% 79,93% 102,62% 89,24% 

Wydatki bieżące na mieszkańca -- 2 521 3 881 3 102 3 183 2 841 

Wydatki ogółem na mieszkańca -- 3 817 5 341 4 230 3 455 3 661 

* wartości planowane 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 10. Dynamika wydatków w Gminie Pęcław w latach 2009-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Analiza wydatków powinna opierać się na zbadaniu poszczególnych działów wydat-

ków, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które generują największe wypływy środ-

ków z budżetu. Struktura wydatków, ze względu na działy budżetowe została przed-

stawiona w poniższej tabeli. Z zaprezentowanych wyników widać, że głównymi kie-

runkami wydatkowania środków jest oświata (ponad 25% całkowitych wydatków), 

pomoc społeczna (ponad 17%), administracja publiczna (15%), rolnictwo oraz łowiec-

two (12,91%), transport i łączność oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

(stanowiące po około 9% ogólnych wydatków), obsługa długu publicznego (2,59%) 

kultura fizyczna i sport oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (po 2%). 

Wymienione kategorie stanowiły ponad 95% ogólnych wydatków. Dalszej analizie 

zostanie poddane 4 najbardziej wydatkotwórczych pozycji, stanowiące ok 68% cał-

kowitych wydatków.  
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Tabela 12. Podział wydatków według działów w Gminie Pęcław za lata 2009-2014 

Numer 
działu 

Nazwa działu 2009    2010    2011    2012    2013    2014*    
średni udział 

za poprzednie 
lata 

Udział % 
%  skumu-

lowany 

801 oświata i wychowanie 2 606 039 2 101 260 2 965 951 2 103 518 2 222 084 2 288 300 2 381 192 25,29% 25,29% 

852 pomoc społeczna 1 323 095 1 331 965 1 788 886 1 814 992 1 935 820 1 921 100 1 685 976 17,90% 43,19% 

750 administracja publiczna 1 354 575 1 214 151 1 525 731 1 428 676 1 597 088 1 282 973 1 400 532 14,87% 58,06% 

10 rolnictwo i łowiectwo 501 799 2 673 653 1 374 016 2 352 873 365 122 26 800 1 215 711 12,91% 70,97% 

600 transport i łączność 1 100 238 613 006 3 472 790 180 088 27 226 30 000 903 891 9,60% 80,57% 

921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 249 960 171 630 434 945 615 894 790 946 2 288 509 758 647 8,06% 88,63% 

757 obsługa długu publicznego 139 728 138 757 265 010 352 746 285 492 280 000 243 622 2,59% 91,21% 

926 kultura fizyczna i sport 758 359 91 999 76 993 103 864 90 058 39 000 193 379 2,05% 93,27% 

900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 212 587 161 310 139 874 218 787 271 770 125 757 188 348 2,00% 95,27% 

700 gospodarka mieszkaniowa 124 216 86 248 58 240 302 146 195 544 57 000 137 232 1,46% 96,72% 

854 edukacyjna opieka wychowawcza 120 240 136 421 135 426 133 060 142 790 56 520 120 743 1,28% 98,01% 

754 
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-

rowa 
108 964 167 135 104 260 148 036 63 609 41 000 105 501 1,12% 99,13% 

400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię - - 90 910 87 575 21 303 38 000 39 631 0,42% 99,55% 

851 ochrona zdrowia 20 458 21 059 21 953 18 276 24 407 30 000 22 692 0,24% 99,79% 

758 różne rozliczenia - 1 800 - - 22 900 32 000 9 450 0,10% 99,89% 

710 działalność usługowa - - 7 100 16 400 9 650 12 000 7 525 0,08% 99,97% 

751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej 4 925 380 6 326 400 400 380 2 135 0,02% 99,99% 

756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 665 699 2 733 - - - 683 0,01% 100,00% 

752 obrona narodowa - 500 200 200 200 200 217 0,00% 100,00% 

    RRRRazemazemazemazem    8 625 8 625 8 625 8 625 847847847847    8 911 9728 911 9728 911 9728 911 972    12 471 34212 471 34212 471 34212 471 342    9 877 5329 877 5329 877 5329 877 532    8 066 4088 066 4088 066 4088 066 408    8 549 5398 549 5398 549 5398 549 539    9 417 1079 417 1079 417 1079 417 107      

* wartości planowane 
Źródło: Opracowanie własne 
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WYDATKI OŚWIATOWE 

Jak już zostało wspomniane wcześniej, wydatki na oświatę stanowią jeden z więk-

szych kierunków wydatkowania środków Gminy Pęcław (ok 25%) . Poniżej na wykre-

sie przedstawiona jest struktura wydatków oświatowych w podziale na paragrafy bu-
dżetowe: 

Wykres 11. Wydatki na oświatę w Gminie Pęcław za lata 2009-2014 

 Źródło: Opracowanie własne 
 

Jak widać z powyższego wykresu wydatki przeznaczone na oświatę to przede 

wszystkim wydatki bieżące (jedynie w latach 2009 oraz 2011 w strukturze wydatków 

pojawiły się wydatki majątkowe, jednak nie stanowiły one znacznego udziału). Znaczną 

przewagę stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w 2012 

roku stanowią aż 80% całkowitych wydatków. Na terenie Gminy Pęcław znajdują się  

2 placówki oświatowe Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Białołęce, tworzące 

Zespół Szkół. Dane oświatowe na dzień 30.09. 2013 zostały przedstawione w poniż-

szej tabeli:  

Tabela 13. Liczba uczniów oraz nauczycieli w Gminie Pęcław na dzień 

30.09.2013 
 

Źródło: Opracowanie własne 

Z powyższej tabeli wynika, że na jednego nauczyciela przypada średnio 9 uczniów, 
wydawać by się mogło, że jest to wielkość mała jednak należy mieć na uwadze, że 
ciężko określić optymalną wartość dla małej liczby uczniów. Wynagrodzenie godzin 
nadliczbowych stanowi około 3% w ogólnych wydatkach na wynagrodzenia. Kadra 
nauczycielska otrzymuje również dodatek mieszkaniowy oraz dodatek wiejski w wyso-
kości 10% wynagrodzenia. Są to dodatki obligatoryjne określone w karcie nauczyciela 
dla nauczycieli zatrudnionych na wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, 
minimalna wielkość ustawowa dodatku wiejskiego wynosi 10%, jak widać w Gminie 
Pęcław nie ma już możliwości obniżenia tego dodatku. Gmina wypłaca również doda-
tek wyrównawczy nauczycielom, wynikający z obowiązku samorządu, w sytuacji gdy 
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Gimnazjum 73 3 
    

Razem 251 11 15 12 6,24 9,30 



 
Część II. Analiza stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego 

Strona  | 41  
 

w ciągu roku na wynagrodzenia przeznacza się mniej, niż wynika to ze średniego wy-
nagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. W przyszłości zaleca się zwiększenie 
dodatkowych godzin, zwłaszcza w grupie która osiąga dochody poniżej średniej, aby 
zaoszczędzić na dodatkach wyrównawczych, jednak w całkowitej kwocie i tak są to 
wielkości marginalne.  

 
Tabela 14. Struktura wynagrodzeń w oświacie w Gminie Pęcław w roku 2012 

        świetlicaświetlicaświetlicaświetlica    
przedszkprzedszkprzedszkprzedszko-o-o-o-

lelelele    

szkoła szkoła szkoła szkoła 
podstawpodstawpodstawpodstawo-o-o-o-

wawawawa    
gimnazjumgimnazjumgimnazjumgimnazjum    razemrazemrazemrazem    

Udział  w Udział  w Udział  w Udział  w 
wynagrwynagrwynagrwynagro-o-o-o-
dzeniachdzeniachdzeniachdzeniach    

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 27 665 28 531 846 186 307 883 1 210 265 83% 

godziny nadliczbowe nauczycieli 
  

26 271 11 363 37 634 3% 

wynagrodzenie administracja 
  

26 271 44 430 70 701 5% 

wynagrodzenie obsługa 
 

8 747 59 920 56 815 125 482 9% 

nagrody jubileuszowe 
  

14 724 1 889 16 613 1% 

razemrazemrazemrazem    
    

1 460 695 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Jak już zostało wspomniane wcześniej, na terenie Gminy Pęcław z placówek oświa-
towych, znajduje się tylko Zespół Szkół w Białołęce, dlatego konieczne było zorgani-
zowanie dowozów uczniów, wydatki poniesione na dowóz w 2012 roku wynosiły 
115 179,46 zł, co stanowiło 5,5% ogólnych wydatków bieżących w oświacie.  
 
Tabela 15. Pokrycie wydatków na oświatę subwencją oświatową w Gminie Pę-

cław za lata 2009-2014 

* wartości planowane 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Wykres 12. Pokrycie wydatków na oświatę subwencją oświatową w Gminie Pę-

cław za lata 2009-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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  2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

subwencja oświatowa  1 644 688 1 518 093 1 699 019 1 760 334 1 845 563 1 859 013 

wydatki na oświatę (801) 2 606 039 2 101 260 2 965 951 2 103 518 2 222 084 2 288 300 

niedobór subwencji oświatowej 961 351961 351961 351961 351    583 167583 167583 167583 167    1 266 9321 266 9321 266 9321 266 932    343 184343 184343 184343 184    376 521376 521376 521376 521    429 287429 287429 287429 287    

procent pokrycia 63%63%63%63%    72%72%72%72%    57%57%57%57%    84%84%84%84%    83%83%83%83%    81%81%81%81%    
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Kolejny wykres przedstawia stopień pokrycia wydatków na oświatę subwencją oświa-

tową. Przedstawione wyniki są zadawalające dla jednostki, od roku 2012 pokrycie 

stanowiło ponad 80%, co skutkowało mniejszym obciążeniem dochodów własnych 

które uzupełniały wydatki oświatowe, proporcja ta utrzymuje się na podobnym pozio-

mie w ostatnich latach i nie ulega nagłym wahaniom.  Jak już zostało wspomniane 

wcześniej rok 2011 jest rokiem dość charakterystycznym w budżetach za okres 

ostatnich sześciu lat, również w tym przypadku charakterystyczny jest spadek pokry-

cia subwencją ogólną, a następnie znaczy wzrost tej relacji.  

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ 

Wydatki na pomoc społeczną stanowią drugą pozycję największych kierunków wy-

datków w Gminie Pęcław (średnio 17,61%). Wydatki te możemy nazwać w większości 

wydatkami sztywnymi, szczególnie ze względu na fakt, że głównymi dochodami tego 

działu są dotacje zewnętrzne, które muszą być przeznaczone ściśle na ten cel. Z tego 

powodu nie będą podlegać głębszej analizie. Na poniższym wykresie przedstawiono 
stopień pokrycia wydatków w dziale pomocy społecznej przez dotacje celowe.  

Wykres 13. Pokrycie wydatków pomocy społecznej dotacjami celowymi w Gmi-

nie Pęcław za lata 2009-2014. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Powyższy wykres pokazuje, że pokrycie wydatków na pomoc społeczną z roku na rok 

maleje i według planów na rok 2014 osiągnie 73%, wynikać to może z przekazywania 

coraz większej ilości zadań dla Gmin w zakresie pomocy społecznej oraz większych 

potrzeb mieszkańców. Zależne od Gminy mogą być wydatki przeznaczone na zasiłki 

celowe, w Gminie Pęcław jest to kwota zaledwie 30 tys. zł, dlatego z uwagi na potrze-

by społeczności lokalnej oraz buforu bezpieczeństwa na niespodziewane wydatki nie 
powinna ulec ona zmniejszeniu w trakcie realizacji programu naprawczego.  

WYDATKI NA ADMINISTRACJE PUBLICZNĄ 

Trzecim wydatkotwórczym kierunkiem jest administracja publiczna, stanowiąca 15% 
ogólnych wydatków Gminy Pęcław.  
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Tabela 16. Wydatki na administrację publiczną w Gminie Pęcław za lata 2009- 

2014 

2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014****    

razemrazemrazemrazem    1 354 5751 354 5751 354 5751 354 575    1 214 1511 214 1511 214 1511 214 151    1 525 1 525 1 525 1 525 731731731731    1 428 6761 428 6761 428 6761 428 676    1 597 0881 597 0881 597 0881 597 088    1 282 9731 282 9731 282 9731 282 973    

bieżące, w tym:bieżące, w tym:bieżące, w tym:bieżące, w tym:    1 338 715 1 214 151 1 461 268 1 428 676 1 597 088 1 282 973 

związane z funkcjonowanie organów 
JST 

1 253 138 1 110 553 1 390 494 1 303 515 1 451 827 1 156 501 

wynagrodzenia 813 029 771 066 911 953 915 724 858 963 770 884 

pochodne od wynagrodzeń 126 102 126 428 155 350 147 444 147 771 171 403 

pozostałe bieżące 399 584 316 656 393 965 365 508 590 354 340 686 

majątkowemajątkowemajątkowemajątkowe    15 860 - 64 463 - 
- 

- 

* wartości planowane 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej to zazwyczaj wydatki bieżące, 

z małymi wyjątkami w 2009 i 2011 roku. Możemy zauważyć istotny wzrost wydatków 

w 2013 roku, choć niewątpliwie jest to kwota odbiegająca od poprzednich lat. Struk-

tura organizacyjna Urzędu Gminy nie budzi większych zastrzeżeń, w większości są to 

samodzielne stanowiska, dzięki czemu gmina zyskuje między innymi na dodatku funk-

cyjnym, średnio w Urzędzie zatrudnionych jest 20 pracowników. Wynagrodzenia or-

ganów JST w są odpowiednie do wielkości gminy (zasadnicza pensja wójta wynosi 

4,5 tys. gdzie limit określony w rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia pracowni-

ków samorządowych dla gminy poniżej 15 tys. mieszkańców wynosi 4,2-5,9 tys. zł.  

W rankingu „Wspólnoty” najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 

1 mieszkańca dla Gmin poniżej 5 tys. mieszkańców Gmina uplasowała się na 23 miej-

scu najwyższych wydatków, wynoszących 611,85 zł, gdzie pozycja lidera (najtańsze-

go urzędu wynosiła 267 zł), jednak należy mieć na uwadze, że Gminę Pęcław za-

mieszkuje 2,3 tys. mieszkańców i jest to wielkość ponad dwukrotnie mniejsza niż gra-
niczna wielkość badanej grupy gmin.   

WYDATKI NA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Jak widać w poniższej tabeli, możemy zauważyć dwa etapy, w latach 2009-2011 

Gmina Pęcław inwestowała (udział wydatków majątkowych kolejno 98%, 58% 36%), 

jednostka zmniejszała swoje inwestycje i obecnie nie zaplanowała żadnych inwestycji. 

Na uwagę zasługuje rok 2011, gdzie widzimy ponad pięciokrotny przyrost wydatków 

w porównaniu z rokiem poprzednim, co jest znaczące, że ten przyrost stanowi przy-

rost wydatków bieżących, które rzutują w znacznej mierze na spełnienie relacji okre-

ślonej w art. 243 w 2014 roku. Ten znaczny przyrost spowodowany jest remontem 
obecnej infrastruktury drogowej.  
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Tabela 17 Wydatki w dziale Transport i Łączność w Gminie Pęcław za lata 2009-

2014 

        2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014****    

razem 1 100 238 613 006 3 472 790 180 088 27 226 30 000 

bieżące 17 026 257 894 2 214 146 151 233 27 226 30 000 

majątkowe 1 083 211 355 112 1 258 644 28 855 - - 

udział wydatków mająt-
kowych 

98,45% 57,93% 36,24% 16,02% 0,00% 0,00% 

* wartości planowane 
Źródło: Opracowanie własne 
 

PODSUMOWANIE 

Wielkości wydatków w Gminie Pęcław nie budzą większych zastrzeżeń. W rankingu 

wydatków bieżących gmina plasuje się na 2345. pozycji, przy prawie identycznej po-

zycji związanej z dochodami bieżącymi (miejsce 2341.). Należy mieć na uwadze, że 

jest to gmina mała, dlatego w wielkościach względnych, takie kategorie wydatków jak 

administracja może powodować wątpliwości, jednak patrząc na wartości absolutne 

ciężko byłoby je znacznie ograniczyć ponieważ niektóre wydatki muszą być ponoszo-

ne, niezależnie od wielkości budżetu, który jest proporcjonalny do wielkości gminy. 

Można wziąć jako przykład wcześniej wspomniany ranking wydatków na administrację 

na 1 mieszkańca gdzie lider w kategorii gmin wiejskich do 5 tys. mieszkańców wydaje 

średnio 237,79 zł, a w gminie wiejskiej powyżej 10 tys. mieszkańców jest to kwota 

155,91 zł. Strona wydatkowa nie będzie w znaczniej mierze uwzględniania przy okre-

ślaniu przedsięwzięć naprawczych,  gdyż większość wydatków gminy wynika z zadań 
obligatoryjnych, a ich zmniejszanie mogłoby zagrozić realizacji zadań publicznych.  
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ZADŁUŻENIE  

Przed zaplanowaniem i podjęciem jakichkolwiek przedsięwzięć naprawczych, bardzo 

ważne jest przeanalizowanie zadłużenia jednostki. Podczas tego etapu analizy zbada-

no wieloletnią prognozę finansową, sprawozdania budżetowe oraz umowy kredytowe. 
Rozpatrzono lata historyczne oraz aktualną prognozę do roku 2025. 

Różnica między wydatkami i dochodami, a zadłużeniem, z której wynika inne podej-

ście do problemu i analizy, polega na tym, iż dochody bądź wydatki Jednostka regu-

lować może poprzez uchwały budżetowe, a więc w pewnym sensie własne decyzje. 

Natomiast zobowiązaniem raz zaciągniętym, manipulować można jedynie poprzez 

restrukturyzacje, czyli de facto zaciąganie kolejnych zobowiązań. Oznacza to, że na 

zadłużenie Gmina ma ograniczony wpływ, a nawet poprzez działania restrukturyzacyj-

ne nie będzie w stanie go zmniejszyć. Może jedynie zaciągnąć kolejne zobowiązania  

w celu skonsolidowania pod jedną postacią większej ilości kredytów, pożyczek. Po-
zwala to na obniżenie kosztu długu, ale nie zmniejszenia go. 

Do końca roku 2013, Jednostki Samorządu terytorialnego powinny były przestrzegać 

dwóch wskaźników, odnoszących się do obsługi, a także poziomu ich zadłużenia, 

ustalonych w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku. Zgodnie z nimi, JST nie 

mogły w danym roku uchwalić budżetu, zakładającego obsługę zadłużenia powyżej 

poziomu 15% w stosunku do wysokości dochodów ogółem. Dodatkowym obostrze-

niem, odnoszącym się do całkowitej wysokości zadłużenia jednostki, był limit określa-
jący maksymalny poziom zadłużenia na poziomie 60% dochodów ogółem.  

Wraz z rokiem 2014, w miejsce „starych” limitów, w życie wszedł art. 243, mówiący  

o tym, że dopuszczalna wysokość spłaty zobowiązań JST w danym roku nie może 

przekroczyć indywidualnie liczonego (na podstawie danych z trzech lat poprzedzają-

cych rok budżetowy), maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Nowe wartości 

ustalane były na podstawie niniejszego wzoru, spisanego w wyżej wspomnianej Usta-
wie. 
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gdzie: 

RRRR – raty kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (np. obligacji) pla-
nowane na rok budżetowy; 

OOOO – odsetki planowane na rok budżetowy (odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji), 

oraz spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji; 

DDDD – Dochody budżetowe ogółem; 

DbDbDbDb – Dochody bieżące; 

SmSmSmSm – Sprzedaż majątku; 

WbWbWbWb – Wydatki bieżące; 
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nnnn – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja; 

nnnn----1111  – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja; 

nnnn----2222 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata; 

nnnn----3333 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 

Wskaźnik ma zwolenników oraz przeciwników, jednak stworzenie niniejszego progra-

mu postępowania naprawczego zostało przez Regionalną Izbę Obrachunkową narzu-

cone właśnie na podstawie niespełnienia go przez Gminę. Jak wykazały jednak bada-

nia nad zadłużeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz doświadczenie naszej 

firmy, na wskaźniku tym korzystają jednostki o bardzo dobrej sytuacji finansowej sku-

pione zazwyczaj wokół dużych miast lub miast powiatowych, które posiadają pewne i 

stabilne dochody własne oraz dysponują znacznym majątkiem nadającym się do 

sprzedaży. Natomiast z drugiej strony występują mniejsze gminy oraz samorządy po-
wiatowe, które w zasadzie nie posiadają dochodów własnych.  
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Tabela 18. Analiza kształtowania się wskaźników zadłużenia dla Gminy Pęcław za pata 2013-2023 

        2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    2021202120212021    2022202220222022    2023202320232023    

Obsługa zadłużenia 10,63% 11,14% 8,76% 10,07% 9,49% 8,23% 6,39% 5,23% 4,61% 4,32% 4,12% 

   *wyłączenia z art. 243 ust. 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Obsługa zadłużenia po wyłączeniach 10,63% 11,14% 8,76% 10,07% 9,49% 8,23% 6,39% 5,23% 4,61% 4,32% 4,12% 

Maksymalna obsługa zadłużenia (wskaźnik z 
art. 243) 

1,15% 4,48% 8,88% 14,42% 15,92% 17,17% 17,03% 17,29% 17,53% 17,76% 17,97% 

Zachowanie relacji z art. 243Zachowanie relacji z art. 243Zachowanie relacji z art. 243Zachowanie relacji z art. 243    NIENIENIENIE    NIENIENIENIE    TAKTAKTAKTAK    TAKTAKTAKTAK    TAKTAKTAKTAK    TAKTAKTAKTAK    TAKTAKTAKTAK    TAKTAKTAKTAK    TAKTAKTAKTAK    TAKTAKTAKTAK    TAKTAKTAKTAK    
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 14. Kształtowanie się relacji z art. 243 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Jak wynika z powyższej tabeli oraz wykresu w związku z wcześniej omawianymi zmia-

nami Gmina Pęcław nie spełnia ustawowych wymogów związanych z zadłużeniem, co 

jest przyczyną określenia niniejszego programu postępowania naprawczego. W 2014 

Gmina przekracza o 6,66% wskaźnik maksymalnej możliwej obsługi zadłużenia. W 

roku 2015 wskaźnik ten byłby spełniony, jednak oszacowana wielkość dochodów ze 

sprzedaży majątku, tj. 440 000 jest mało prawdopodobna do osiągnięcia, skorygowa-

nie ich do wysokości 200 000 zł, spowoduje, że również w 2015 wskaźnik zostanie 

przekroczony o 0,15%. Gdyby pozostano przy „starych” zasadach, Gmina Pęcław nie 

miałaby żadnych problemów związanych z przestrzeganiem rygorów odnośnie zadłu-
żenia.   

Zobowiązania Gminy na dzień 1 stycznia 2014 wynoszą  4 629 700 zł  a ich spłata 

planowana jest do 2024 roku. Gmina spłaca obecnie 13 kredytów oraz 2 pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponadto Gmina Pęcław w dniu 23 

grudnia 2013 r. udzieliła poręczenia Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego o łącznej 

wartości przypadającej na gminę 128 468 zł (6 423 zł rocznie) powiększone o należne 

odsetki. Pod względem spłaty rat kapitałowych najbardziej obciążone są najbliższe 

lata tj. rok 2014 oraz 2015, gdzie do spłaty przyda  średnio 3,5 mln zł. Oprocentowa-

nie kredytów jest zmienne zależne od stawki WIBOR 1M, 3M czy 6M, tylko pożyczki z 

Funduszu są oprocentowane według stałej stawki wynoszącej 3,5%. Gmina Pęcław w 

swojej strukturze posiada aż 6 kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Gło-

gowie, które  są niekorzystnie oprocentowane (przyjmując wielkość stawki WIBOR M1 

na 2,61%). Szczegółowa  struktura  spłat rat kapitałowych kredytów została przed-
stawiona w tabeli poniżej.  
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Tabela 19. Szczegółowy harmonogram spłat rat kapitałowych w Gminie Pęcław na lata 2014-2024 

instrument dłużnyinstrument dłużnyinstrument dłużnyinstrument dłużny    MMMMarżaarżaarżaarża    
kwota pozostała kwota pozostała kwota pozostała kwota pozostała 

do spłaty na do spłaty na do spłaty na do spłaty na 
dzień 1.01.2014dzień 1.01.2014dzień 1.01.2014dzień 1.01.2014    

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    2021202120212021    2022202220222022    2023202320232023    2024202420242024    

BZ WBK WIBOR 1M +0,6 p.p.                30 000              30 000                        

PEKAO SA 
stopa zmienne, w dniu 

podpisania umowy 
9,01% 

               49 558              49 558                        

BGŻ WIBOR 3M + 0,24 p.p.              149 972              50 004              50 004              49 964                    

BANK POCZTOWY WIBOR 3M + 0,2 p.p.              190 400              51 600              51 600              51 600             35 600                  

BGK '08 WIBOR 3M + 0,2 p.p.              214 000              43 200              43 200              43 200             43 200             41 200                

BGK '09 WIBOR 3M + 2 p.p.              420 000              70 000              70 000              70 000             70 000             70 000             70 000              

B. SPÓŁDZIELCZY '09 WIBOR 1M + 3,45 p.p.              300 000              50 000              50 000              50 000             50 000             50 000             50 000              

BGK '10 WIBOR 1M + 1,53 p.p.              690 655              69 060              69 060              69 060             69 060             69 060             69 060             69 060             69 060             69 060             69 115      

B. SPÓŁDZIELCZY '11 WIBOR 1M + 3,54 p.p.              719 220              65 390              65 390              65 390             65 390             65 390             65 390             65 390             65 390             65 390             65 390           65 320    

B. SPÓŁDZIELCZY '11 
stopa zmienna, w dniu 

podpisania umowy 
8,30% 

             120 000              40 000              40 000              40 000                    

B. SPÓŁDZIELCZY '12 WIBOR 1M + 3,00 p.p.              852 000              48 000              48 000              48 000           101 000           101 000           101 000           101 000           101 000           101 000           102 000      

B. SPÓŁDZIELCZY '12 
stopa zmienna, w dniu 

podpisania umowy 
8,10% 

             300 000              60 000              60 000              60 000             60 000             60 000                

WFOŚ 3,50%              212 000              48 000              48 000             48 000             48 000             20 000                

WFOŚ 3,50%              181 895              25 985              25 985              25 985             25 985             25 985             25 985             25 985            

B. SPÓŁDZIELCZY '13                200 000                  50 000             50 000             50 000             50 000              

sumasumasumasuma                      4 629 700    4 629 700    4 629 700    4 629 700              700 797          621 239          671 199         618 235          552 635          431 435          261 435          235 450          235 450          236 505           65 320     

pozostało do spłaty pozostało do spłaty pozostało do spłaty pozostało do spłaty            3 928 903       3 307 664       2 636 465      2 018 230       1 465 595       1 034 160          772 725          537 275          301 825             65 320                   -       

Źródło: Opracowanie własne
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PRZYCZYNY ZAGROŻENIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 

Gmina Pęcław stoi przed wyzwaniem, jakim jest sprostanie sytuacji spowodowanej 
zmianami prawnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, która zmieniła sposób oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu 
terytorialnego. Na tą trudną sytuację w spełnieniu ustawowych regulacji w głównej 
mierze oddziałują kredyty oraz pożyczki zaciągnięte przez Gminę. W obecnej sytuacji 
Gminy wymagane jest podjęcie konkretnych i rzeczywistych działań zmierzających do 
zapewnienia zgodności budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej z przepisami 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obecna sytuacja gospo-
darcza oraz przeprowadzona analiza bieżącej sytuacji finansów jednostki uzasadniają 
podjęcie realizacji programu naprawczego. 

Obecna struktura finansów samorządowych oraz brak podjęcia działań naprawczych 
zwiększyłoby zagrożenie realizacji zadań publicznych przez Gminę Pęcław, a więc 
utraty płynności finansowej. Nieracjonalne wydatkowanie środków lub przeznaczanie 
pieniędzy na cele nie przynoszące wymiernych korzyści dla Gminy, uznać należy za 
nieefektywne.  

Gmina w ramach programu postępowania naprawczego może podjąć skuteczne 
działania przede wszystkim w zakresie realizacji dochodów własnych i pewnego ogra-
niczenia wydatków bieżących. Pozwoli to na poprawienie wyniku budżetu bieżącego, 
dzięki czemu wzrośnie wartość indywidualnie liczonego wskaźnika obsługi zadłużenia. 

Najistotniejsze dla przyszłości Gminy są konsekwentne działania na rzecz stworzenia 
stabilnej i trwałej struktury budżetu, która pozwoli na bezpieczną obsługę wszystkich 
zobowiązań.    Podstawowym warunkiem przyznania finansowania zwrotnego przez 
bank jest wykazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego wiarygodności kredy-
towej czyli zdolności do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Ocena ta sta-
nowi element zarządzania ryzykiem kredytowym przez bank. Należy pamiętać, że 
każdy z banków stosuje swoje wewnętrzne procedury kredytowania stosowane wo-
bec kredytobiorców. W Polsce najczęściej stosowanymi przez banki metodami oceny 
zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego są tzw. metody punktowe, 
które polegają na formowaniu systemu, który pozwoli kredytodawcy stwierdzić z okre-
ślonym prawdopodobieństwem, że podmiot ubiegający się o kredyt jest potencjalnie 
rzetelnym kredytobiorcą. Ważne z punktu widzenia banku przy ocenie zdolności kre-
dytowej jednostki samorządu terytorialnego jest zidentyfikowanie wysokości wpływów 
do jej budżetu, które nie są przypisane do realizacji ściśle określonego zadania. 
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Część III. Plan przedsięwzięć naprawczych 

oraz harmonogram ich wprowadzania 

Poniższa część programu postępowania naprawczego zawiera szczegółowy plan 

przedsięwzięć naprawczych, usystematyzowanych według kategorii budżetowej, na 

którą dane działanie będzie miało wpływ, tj.: dochodów, wydatków oraz zadłużenia. 

Wskazany plan rozpisany jest na cały okres wdrażania programu postępowania na-

prawczego. Na końcu tej części załączono szczegółowy harmonogram planowanych 
do wdrożenia przedsięwzięć. 

Wszystkie rekomendowane dla Gminy działania zawierają pewną granicę ostrożności, 

która w przypadku wystąpienia niemożliwych obecnie do zaplanowania zdarzeń loso-

wych, zwiększy możliwości jednostki na zachowanie dyscypliny budżetowej wynikają-
cej z ustawy o finansach publicznych. 

DOCHODY 

Zgodnie z obecnie panującą sytuacją w Polsce należy zauważyć, iż na poziom realiza-

cji dochodów  własnych  istotny wpływ posiadają organy gminy (rada gminy lub od-

powiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta), gdyż mają możliwość ustalania wysoko-

ści obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych, wielkości udzielonych ulg  

i zwolnień oraz mogą podejmować decyzje o umorzeniu, rozłożeniu  na raty i odro-

czeniu terminu płatności. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych, udziele-

nia ulg i zwolnień (pomijając ulgi i zwolnienia ustawowe) oraz podjęcia decyzji o umo-

rzeniu zaległości podatkowych do budżetów JST w 2010 r. nie wpłynęła kwota 3,3 
mld zł, tj. 2% ich dochodów ogółem oraz 4,2% dochodów własnych. 

Ponadto na budżety JST ma wpływ właściwe egzekwowanie należności budżeto-

wych. W 2010 r. wg Ministerstwa Finansów, dane w planach z dochodu JST wykaza-

ne zostały należności w kwocie 12,6 mld zł w tym zaległości, tj. należności, których 

termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone 
9,3 mld zł. 

Jak już zostało przedstawione we wcześniejszej części opracowania Gmina Pęcław 

po stronie dochodowej może jedynie wpływać na podatek od nieruchomości oraz 

podatek rolny oraz leśny, przy czym ten ostatni stanowi marginalne znaczenie.  

W przygotowanym programie postępowania naprawczego nie przewiduje się zwięk-

szenia stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości oraz rolnego, jednak 

wskazuje się na konieczność uszczelnienia systemu podatków lokalnych i zwiększenia 

poziomu egzekwowalności należności Gminy. Umarzanie zaległości podatkowych 
powinno być zarezerwowane wyłącznie do sytuacji wyjątkowych i losowych. 

WYDATKI  

Zmniejszenie znacząco obecnych wydatków jest rzeczą trudną do osiągnięcia, gdyż 

przy tak małej jednostce dodatkowe cięcia kosztów mogłoby wpłynąć na brak możli-

wości realizacji zadań obligatoryjnych. Co więcej, niektóre działy wydatków mimo, iż 

względnie zajmują ponadprzeciętny udział w budżecie to w wielkościach absolutnych 
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nie są to duże kwoty, dlatego w przygotowanym programie postępowania napraw-

czego cięcia wydatków będą dotyczyły małych kwot. Większej poprawy sytuacji po 

stronie wydatków w dalszej przyszłości można upatrywać w zmianach obowiązują-

cych przepisów m.in. poprzez zmianę karty nauczyciela bądź propozycje zmian Re-

sortu Administracji i Cyfryzacji, które dotyczą m.in. dobrowolnego łączenia gmin czy 

powołania wspólnych centrów finansowych, w celu obniżenia kosztów ogólnoadmini-
stracyjnych jednak zanim to nastąpi, o ile nastąpi minie zapewne wiele czasu.  

PRZEDSIĘWZIĘCIE NAPRAWCZE NR 1 

Dynamika wynagrodzeń w administracji publicznej na rok 2014 została ustalona na 

poziomie wzrostu o 2% w stosunku do roku poprzedniego, w trakcie postępowania 

naprawczego zalecane jest zahamowanie wzrostu wydatków na wynagrodzenia  
i pochodnych od wynagrodzeń i utrzymaniu ich na stałym poziomie 770 884 zł.      

Zaleca się również zwiększenie liczby godzin dla nauczycieli osiągających wynagro-

dzenie poniżej średniej kwoty, które upoważnia ich do otrzymania dodatku wyrów-
nawczego.  

ZADŁUŻENIE 

PRZEDSIĘWZIĘCIE NAPRAWCZE NR 2 

Kwota odsetek oraz spłat rat kapitałowych powoduje zbyt wysoką wartość wskaźnika 

obsługi zadłużenia i uniemożliwia spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia, 

dlatego w celu spełnienia relacji określonej w artykule 243 zaleca się emisje obligacji 
na kwotę 3 030 000 zł w celu wcześniejszej spłaty następujących kredytów:  

1. Bank Gospodarstwa Krajowego’09 (pozostało do spłaty 420 000 zł) 
2. Bank Spółdzielczy w Głogowie’09 (pozostało do spłaty 300 000 zł) 
3. Bank Spółdzielczy w Głogowie’11 (pozostało do spłaty 719 220 zł) 
4. Bank Spółdzielczy w Głogowie’11 (pozostało do spłaty 120 000 zł) 
5. Bank Spółdzielczy w Głogowie’12 (pozostało do spłaty 852 000 zł) 
6. Bank Spółdzielczy w Głogowie’12 (pozostało do spłaty 300 000 zł) 
7. Bank Spółdzielczy w Głogowie’13 (pozostało do spłaty 200 000 zł) 

 

Działanie te pozwoli obniżyć obecną obsługę zadłużenia i spowoduje spełnienie usta-

wowej regulacji począwszy już od roku 2015. Proponowana struktura zadłużenia zo-
stała przedstawiona w poniżej tabeli.  

W dalszej przyszłości (nie objętej już planem postępowania naprawczego) zaleca się 
umorzyć części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
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Tabela 20. Kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenia oraz gwarancje Gminy Pęcław w latach 2014-2025 

2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    2020202020202020    2021202120212021    2022202220222022    2023202320232023    2024202420242024    2025202520252025    

TranszeTranszeTranszeTransze    3 030 0003 030 0003 030 0003 030 000    - - - - - - - - - - - 

Raty kapitałowe, w tym: 3 278 627 387 849 395 809 421 845 458 245 395 045 395 045 369 060 369 060 369 115 400 000 420 000 

- wyłączenie (art. 243/169) - - - - - - - - - - - - 

OdsetkiOdsetkiOdsetkiOdsetki    280 000280 000280 000280 000    180180180180    000000000000    160 000160 000160 000160 000    145 000145 000145 000145 000    130 000130 000130 000130 000    110 000110 000110 000110 000    95 00095 00095 00095 000    75 00075 00075 00075 000    60 0060 0060 0060 000000    45 00045 00045 00045 000    30 030 030 030 000000000    10 00010 00010 00010 000    

Umorzenia - - - - - - - - - - - - 

Stan na koniec roku, w tym:Stan na koniec roku, w tym:Stan na koniec roku, w tym:Stan na koniec roku, w tym:    4 381 0734 381 0734 381 0734 381 073    3 993 2243 993 2243 993 2243 993 224    3 597 4153 597 4153 597 4153 597 415    3 175 5703 175 5703 175 5703 175 570    2 717 3252 717 3252 717 3252 717 325    2 322 2802 322 2802 322 2802 322 280    1 927 2351 927 2351 927 2351 927 235    1 558 1751 558 1751 558 1751 558 175    1 189 1151 189 1151 189 1151 189 115    820 000820 000820 000820 000    420 000420 000420 000420 000    ----    

- wyłączenie (art. 170 sfp) - - - - - - - - - - - - 

Poręczenia i gwarancje, w tym:Poręczenia i gwarancje, w tym:Poręczenia i gwarancje, w tym:Poręczenia i gwarancje, w tym:    ----    6 4236 4236 4236 423    6 4236 4236 4236 423    6 4236 4236 4236 423    6 4236 4236 4236 423    6 4236 4236 4236 423    6 4236 4236 4236 423    6 4236 4236 4236 423    6 4236 4236 4236 423    6 4236 4236 4236 423    6 4236 4236 4236 423    6 4236 4236 4236 423    

- podlegające wyłączeniom (art. 
243 ust. 3 ufp) 

- - - - - - - - - - - - 

Źródło: Opracowanie własne



 
Część III. Plan przedsięwzięć naprawczych oraz harmonogram ich wprowadzania 

Strona | 54 
 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO USUNIĘ-

CIA ZAGROŻENIA ORAZ ZACHOWANIA WSKAŹNIKÓW 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

  

 

 

 

ZZZZadanieadanieadanieadanie    CzynnośćCzynnośćCzynnośćCzynność    PoczątekPoczątekPoczątekPoczątek    ZakończenieZakończenieZakończenieZakończenie    

Przedsięwzięcie 1 Zahamowanie wzrostu wynagrodzeń w administracji publicznej 2014-01-01 2014-12-31 

Przedsięwzięcie 2 Emisja obligacji  2014-03-01 2014-12-31 

2014-01-01 2014-02-20 2014-04-11 2014-05-31 2014-07-20 2014-09-08 2014-10-28 2014-12-17 2015-02-05

Przedsięwzięcie 1

Przedsięwzięcie 2

Wykres 15. Harmonogram Gantta 
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Część IV.  Przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć  
kategoria oddziałkategoria oddziałkategoria oddziałkategoria oddziały-y-y-y-

waniawaniawaniawania    
nazwa działanianazwa działanianazwa działanianazwa działania            

ROKROKROKROK    
2013201320132013    2014201420142014    

WYDATKIWYDATKIWYDATKIWYDATKI    Zmniejszenie sumy wynagrodzeń w administracji 
publicznej 

stan obecny 858 963 770 884 

zmiana po wdrożeniu programu postępowania na-
prawczego 

- -88 079 

stan przyszły 770 884 770 884 

ZADŁUŻENIEZADŁUŻENIEZADŁUŻENIEZADŁUŻENIE    

emisja obligacji na kwotę 3 030 000 w celu zmniej-
szenia wskaźnika (R+O)/D w latach 2015-2025 

stan obecny - - 

zmiana po wdrożeniu programu postępowania na-
prawczego 

- 3 030 000 

stan przyszły - 3 030 000 

spłata wcześniej zaciągniętych kredytów (środkami 
z wyemitowanych obligacji) 

stan obecny (rozchody) - 700 797 

zmiana po wdrożeniu programu postępowania na-
prawczego (zwiększenie rozchodów) 

- 2 577 830 

stan przyszły (pozostało do spłaty) 1 351 073 3 278 627 

Suma oszczędnościSuma oszczędnościSuma oszczędnościSuma oszczędności    - -88 079 
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SPOSÓB OBLICZENIA EFEKTÓW FINANSOWYCH 

Powyższa tabela jest podsumowaniem proponowanych przedsięwzięć naprawczych. 

Zakłada się, że przez okres trwania programu postępowania naprawczego, gminie 

uda się wyjść z problemów i zagwarantować spełnienie ustawowych wymagań  
odnoszących się w szczególności do art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. 

W pierwszym wierszu tabeli przedstawiono przedsięwzięcie polegające na ogranicze-

niu wydatków na wynagrodzenia w dziale 750 (administracja publiczna). Obliczenia 

oszczędności dokonano poprzez porównanie wydatków zaplanowanych na rok 2014 

do wydatków na ten cel wykonanych w roku 2013. Wartość wynagrodzeń w roku 

2013 uwzględniała jedną odprawę (na rok 2014 nie przewiduje się takiego kosztu). 

Ponadto zmniejszenie wydatków wynika również ze redukcji liczby etatów w urzędzie 
gminy. 

Z uwagi na sytuację finansową gminy, główne przedsięwzięcie polega na restruktury-

zacji kwoty długu. Jego realizację planuje się przeprowadzić w roku 2014. W tym celu 

wytypowano kredyty, które będą podlegały wcześniejszej spłacie, a następnie zapla-

nowano emisję obligacji, przy których wykupie uwzględniono potrzebę spełnienia 

wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. zmniejszono wskaźnik (raty + 

odsetki)/(dochody ogółem). Dzięki temu działaniu wysoce prawdopodobne jest za-
chowania relacji określonej w art. 242–244 począwszy już od 1 stycznia 2015 r. 

Zakładane oszczędności w połączeniu z malejącymi kosztami obsługi zadłużenia oraz 

zrestrukturyzowaniu części kwoty długu w roku 2014 znacząco uprawdopodabniają 
szansę na powodzenie realizacji programu postępowania naprawczego. 

Docelowo zakłada się, że po zrealizowaniu niniejszego programu gmina będzie regu-

larnie osiągać nadwyżkę operacyjną na poziomie około 400 tys. zł, co przełoży się na 

stabilny poziom wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia, który umożliwi zrówno-

ważony rozwój gminy z wykorzystaniem środków unijnych oraz rozsądnie zaplanowa-
nych instrumentów finansowania zwrotnego. 
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Część V. Podsumowanie 

Gmina Pęcław stoi przed wyzwaniem, jakim jest sprostanie trudnej sytuacji spowodo-
wanej zmianami prawnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych oraz jej zmianą z 8 listopada 2013 r, które zmieniły sposób 
oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. Zasadniczo gmina 
na nowych przepisach traci. Przepisy wprowadzone ustawą nakazują powiązanie 
zadłużenia i kosztów jego obsługi z dochodami bieżącymi, co niekorzystnie wpłynęło 
na samorząd gminny. Zakończenie okresu przejściowego zweryfikowało tę sytuację, 
wiele gmin nie zdołało w tak krótkim okresie dopasować sowich budżetów do nowych 
regulacji.  

Gmina Pęcław pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej, w wyniku wdrożenia pro-
gramu postępowania naprawczego jest w stanie po tym okresie ostatecznie dopaso-
wać się do nowych regulacji i prowadzić swoje finanse zgodnie z dyscypliną ostrożno-
ściową, poczynając już od roku 2015.  

Opisany program postępowania naprawczego ma na celu zweryfikowanie dochodów, 
wydatków oraz zadłużenia Gminy, a także zaplanowanie przedsięwzięć naprawczych, 
które w jak najmniejszym stopniu będą ograniczały możliwości inwestycyjne Gminy 
oraz swobodę planowania budżetu. W tym celu zaplanowano 2 przedsięwzięcia na-
prawcze odnoszące się do zmniejszenia wydatków oraz kosztów obsługi zadłużenia. 
Dzięki wdrożonym działaniom, Gmina Pęcław zoptymalizuje zarządzanie finansami 
oraz zwiększa prawdopodobieństwo spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finan-
sach publicznych. 
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