Opis sytuacji finansowej
Powiatu Strzyżowskiego
na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023

Zadłużenie powiatu w wielkości nominalnej
Wartość zadłużenia powiatu strzyżowskiego na koniec 2018 r.

wyniosła 28,1 mln zł. Zapisy uchwały budżetowej na 2019 r. zakładają
wzrost kwoty zadłużenia na koniec roku o 11,8 mln zł, tj. do wartości
39,9 mln zł. Wykres nr 1.
Przy założeniu włączenia w finansowanie bieżącego budżetu
wolnych środków z roku 2018 w kwocie ok. 4 mln zł, planowaną

w uchwale budżetowej kwotę zadłużenia udałoby się obniżyć poniżej
36 mln zł.
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Wskaźnik zadłużenia czyli udział zadłużenia w dochodach
ogółem na tle innych powiatów
Na koniec 2018 r. poziom wskaźnika zadłużenia dla powiatu
strzyżowskiego

wyniósł

35,6%.

Na

podstawie

zapisów

uchwały

budżetowej na 2019 r. jego planowana wartość to 55,8 %.
Przy próbie urealnienia planowanej wartości wskaźnika na koniec 2019 r.
do potencjalnie niższej wielkości z powodu wykonania wyższych
dochodów w stosunku do wartości z uchwały budżetowej oraz drugiemu
założeniu, że zostanie zaciągnięta niższa kwota kredytu o wspomniane
4 mln zł, wartość wskaźnika mogłaby ulec obniżeniu z 55,8% do 43,1%.
Na podstawie dostępnych danych o poziomie analogicznego
wskaźnika dla wszystkich powiatów w latach 2015-2017, w 2017 r. powiat
strzyżowski ze wskaźnikiem 28,2% (najniższym w okresie 2013-2019)
znajdował się na 6 pozycji pod względem najwyższego wskaźnika
zadłużenia w ramach 21 powiatów województwa podkarpackiego
(Tabela nr 1).

4

5

6

Udział zadłużenia w dochodach powiatu strzyżowskiego
Na podstawie porównania danych z 2017 r., gdzie wskaźnik

28,2% dawał powiatowi strzyżowskiemu 6 miejsce pod względem
najbardziej
przewidywać,

zadłużonego
że

nawet

powiatu
przy

na

podkarpaciu,

optymistycznym

można

skorygowaniu

wskaźnika na koniec 2019 r. do 43,1%, przesuniemy się do ścisłej
czołówki najbardziej zadłużonych powiatów województwa.

Liczba powiatów na terenie kraju ze wskaźnikiem powyżej
40 % na koniec 2017 r. wynosiła 35, w tym tylko 13 powiatów
przekraczało wskaźnik 50%.
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Skąd zadłużenie powiatu
Przedstawiona skala zadłużenia powiatu strzyżowskiego

jest konsekwencją poziomu zaangażowania inwestycyjnego powiatu
w

poszczególnych

latach

budżetowych.

Udział

wydatków

inwestycyjnych w okresie 2013-2019 w wydatkach ogółem

przedstawia Wykres nr 3.
Średnia wartość tego udziału w siedmioletnim okresie
2013-2019 to 26,15 %, z najwyższym udziałem 37,61 % w roku

2013 oraz najniższym na poziomie 20,72% w roku 2015. Za rok
2018 wskaźnik ten wyniósł wartość 28,36 %.
Na rok 2019 zostało zaplanowano 22,4 mln zł wydatków

majątkowych, z czego 10,9 mln zł dotyczy rozbudowy szpitala.
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Poziom inwestowania na tle innych powiatów
Na podstawie dostępnych danych o poziomie udziału
wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2015-2017
w powiatach województwa podkarpackiego, można ustalić, że
oprócz powiatu strzyżowskiego tak wysoki poziom inwestowania
w roku 2017 r. miały powiaty należące do najbogatszych
w województwie, takich jak krośnieński, stalowowolski, rzeszowski
oraz powiaty również zasobniejsze od powiatu strzyżowskiego jak
leżajski i łańcucki.
W całym prezentowanym 3 letnim okresie 2015-2017,
wskaźniki inwestowania na poziomie powyżej 20 % oprócz powiatu
strzyżowskiego utrzymywał jedynie powiat rzeszowski, przy czym
poziom wskaźnika zadłużenia powiat rzeszowski miał na koniec
2017 r. o 7 pkt procentowych niższy niż powiat strzyżowski.
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Wybrane pozycje wydatków majątkowych obciążające
wskaźnik zadłużenia powiatu (1/5)
1) Rozbudowa Szpitala w Strzyżowie, okres realizacji: kwiecień
2018 - marzec 2020 na wartość łączną ponad 23,3 mln zł,

z udziałem powiatu na poziomie 13 mln zł, w roku 2019 do
wydatkowania z budżetu powiatu przewidziana została wartość
10,9 mln zł na ten cel w ramach łącznej zaplanowanej kwoty

wydatków majątkowych w wysokości 22,4 mln zł.
Kwota straty Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, w którego
strukturze funkcjonuje szpital, za 2018 r. wyniesie ok. 3,5 mln zł.
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Wybrane pozycje wydatków majątkowych obciążające
wskaźnik zadłużenia powiatu (2/5)
2) Inwestycje w bazę administracyjną powiatu na łączną wartość
środków kredytowych 2,88 mln zł

a) przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7
w Strzyżowie na potrzeby systemu pieczy zastępczej, okres realizacji
lipiec 2017 - kwiecień 2018, udział własny w kwocie 0,86 mln zł do

środków unijnych w kwocie 1,35 mln zł, łączna wartość 2,21 mln zł,
b) termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie,
okres realizacji lipiec 2017 – kwiecień 2018, finansowanie własne

w kwocie 0,80 mln zł do środków unijnych w kwocie 1,50 mln zł,
łączna wartość 2,30 mln zł,
c) przebudowa pomieszczeń w budynku Parkowa 7 w Strzyżowie na

pomieszczenia biurowe dla PODGiK w Strzyżowie, okres realizacji
sierpień 2017 - maj 2018, finansowanie w całości własne –
0,45 mln zł,
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Wybrane pozycje wydatków majątkowych obciążające

wskaźnik zadłużenia powiatu (3/5)
d) pozostałe roboty inwestycyjne w budynku przy ul. Parkowej 7, okres
realizacji: III-XII 2018, finansowanie w całości własne – 0,36 mln zł,

w tym:
- adaptacja pomieszczenia pod wynajem dla P G „Wody Polskie” 16 226,94 zł,

-

budowa parkingu przy budynku na kwotę 47 938,18 zł,

-

montaż

instalacji

wykonanie

teleinformatycznej,

klimatyzacji,

telefonicznej

podkonstrukcja

stalowa

i

dozorowej,
pod

panele

fotowoltaiczne - łącznie 149 506,50 zł,
-

rozbudowa systemu monitoringu i zabezpieczeń - 32 426,54 zł,

-

system nagłośnienia sali narad - 58 850,00 zł,

-

projekt i wykonanie instalacji gazowej - 21 255,63 zł,

-

wyposażenie - 37 942,17 zł;
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Wybrane pozycje wydatków majątkowych

obciążające wskaźnik zadłużenia powiatu (4/5)
e) przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego, okres realizacji
styczeń – listopad 2018 r., finansowanie w całości własne kwota
0,41mln zł, zakres przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia
nowych

pomieszczeń

na

sekretariat,

aneks

kuchenny

przy

sekretariacie, gabinety dla Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika oraz
sali narad;
3) projekt dotyczący odnowy, zabezpieczenia i zmiany funkcji
użytkowej dla zabytkowej Oficyny we Wiśniowej, okres realizacji
marzec 2018 -listopad 2018, udział własny w kwocie 0,53 mln zł do
środków unijnych w kwocie 1,25 mln zł oraz do środków
konserwatora zabytków w kwocie 0,10 mln zł, łączna wartość
1, 88 mln zł;
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Wybrane pozycje wydatków majątkowych obciążające
wskaźnik zadłużenia powiatu (5/5)

4) projekt dotyczący remontu zachowawczego więźby dachowej
wraz z przebudową zabytkowej stajni w Wiśniowej, okres realizacji

wrzesień 2017 – luty 2019, udział własny – 1,64 mln zł, udział
środków konserwatora zabytków 0,10 mln zł, łączna wartość 1,74
mln zł.
Łączna kwota udziału środków własnych w w/w inwestycjach
wynosi 18,05 mln zł, w tym finansowane bez udziału środków
unijnych 2,86 mln zł.
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Nadwyżka operacyjna budżetu jako wielkość
wyznaczająca zdolność do obsługi zadłużenia.
Nadwyżka operacyjna jako różnica pomiędzy dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyznacza zdolność samorządu do
obsługi

zadłużenia.

Poziom

nadwyżki

operacyjnej

powiatu

strzyżowskiego w zakresie powtarzalnych pozycji dochodów
i wydatków w okresie 2013-2019, uzyskuje wartość średnią
5,58 mln zł, przy wartości najwyższej z roku 2016 – 6,80 mln zł
i najniższej jako planowanej na rok 2019 – 3,77 mln zł.
Poprzez

ustalenie

udziału

nadwyżki

operacyjnej

w dochodach ogółem otrzymujemy wskaźnik wykorzystywany do

określania poziomu nadwyżki i porównywania się z innymi
samorządami. Dla powiatów województwa podkarpackiego poziom
tego wskaźnika został zobrazowany w dostępnym opracowaniu za

lata 2015-2017 w Tabeli nr 3.

17

18

Nadwyżka operacyjna budżetu jako wielkość
wyznaczająca zdolność do obsługi zadłużenia.
Drugie miejsce w 2017 r. w kolejności najwyższej wartości
udziału nadwyżki w dochodach wśród powiatów województwa

podkarpackiego, wymaga oczyszczenia wskaźnika o wartość
odszkodowania jednorazowo pozyskanego w wysokości 7 mln zł.
Wówczas urealni się jego wielkość do poziomu 8,5 %, z kwotą

nadwyżki 6,13 mln zł oraz miejsce w tabeli z 2 – go na 13.
Na koniec 2018 r. nadwyżka operacyjna wykonała się na
wartość 4,89 mln zł, z przełożeniem na wskaźnik 6,2 %.

Na podstawie uchwały budżetowej na 2019 r. wartość nadwyżki to
3,77 mln zł, a wskaźnika 5,3%.Według danych dostępnych na koniec
2017 r. zbliżony wskaźnik na poziomie 5,7 % miał powiat znajdujący

się na 19 pozycji na 21 powiatów. Stała tendencja spadkowa
nadwyżki rozpoczęła się od 2016 r., co obrazuje Wykres nr 5.
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Wskaźnik maksymalnych możliwości obsługi zadłużenia
według reguły ustawowej (1/3)
Dla ustalenia wysokości maksymalnej ustawowej granicy
środków możliwych do przeznaczenia na obsługę długu, średnią
wartość nadwyżki operacyjnej z 3 lat poprzedzających rok
budżetowy odnosi się do dochodów ogółem i wyraża się wynik
w procentach.
W

latach

2018-2020

poziom

tego

wskaźnika

jest

stosunkowo wysoki - pomiędzy 12,1% a 9,34%, z uwagi na
jednorazowy wzrost dochodów bieżących w 2017 r. o kwotę
7 mln zł. W latach 2021-2022 poziom maksymalnej obsługi
zadłużenia spada do wartości 6,02% i 6,59%, przy planowanych do
poniesienia wielkościach na obsługę długu odpowiadającym
wskaźnikom 4,55% i 6,26%. Na dzień dzisiejszy najmniejszy dystans
do wartości granicznej przypada na rok 2022 i wynosi 0,33%.
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Wskaźnik maksymalnych możliwości obsługi zadłużenia
według reguły ustawowej (2/3)
W ujęciu kwotowym zapisana na obsługę długu na 2019 r.
wielkość to 6,32 mln zł (4,15 mln zł raty, 0,90 mln zł odsetki,
1,27 mln zł poręczenie). Wartość ta odpowiada wskaźnikowi obsługi

długu - 8,69%, przy granicznym na ten rok - 11,06%. Dzięki
wysokiemu poziomowi nadwyżki w 2017 r. za sprawą uzyskania
odszkodowania można było zapisać w budżecie na obsługę długu

wskazaną wartość, pomimo, że wykonana nadwyżka operacyjna za
2018 r. to 4,89 mln zł, a planowana na 2019 r. - 3,77 mln.
Ze względu na obniżające się wartości nadwyżki w latach

2018-2019 przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 r. konieczne
było przeniesienie łącznie 2,2 mln z tych lat do roku 2019.
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Wskaźnik maksymalnych możliwości obsługi zadłużenia
według reguły ustawowej (3/3)
Gdyby nie dobry wskaźnik w 2019 r. za sprawą uzyskanego
odszkodowania w 2017 r. spłaty z lat 2021 i 2022 trzeba by było
przenieść poza rok 2024.

Aktualnie

występująca

wielkość

zadłużenia

powiatu

strzyżowskiego oraz zaplanowane jego powiększenie w 2019 r. do
optymistycznej kwoty 36 mln 2019 r., nakłada szczególną dbałość

o poziom nadwyżki operacyjnej w każdym roku budżetowym.
Konieczne jest dążenie do przywrócenia wartości nadwyżki
operacyjnej na poziomie przynajmniej 5 mln zł, by móc sprostać

obsłudze zadłużenia na obecnym planowanym poziomie.
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Wpływ sytuacji w Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Strzyżowie na poziom nadwyżki operacyjnej
i wskaźnik obsługi długu
W stosunku do zapewnienia obsługi zadłużenia w latach

2021-2024 będzie to szczególnie trudne z uwagi na potwierdzoną
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej konieczność pokrycia ujemnego
wyniku finansowego na poziomie ok. 2,2 mln zł. Czynność
finansowa w tym zakresie w ramach budżetu powiatu zaliczana jest
do wydatków bieżących, co tym samym dodatkowo obniży
nadwyżkę operacyjną powiatu.
Nakładając tę nową sytuację na obecnie ukształtowaną skalę
wydatków bieżących, doprowadzenie do odbudowy poziomu
nadwyżki operacyjnej na niezbędnym poziomie może okazać się
niemożliwe. Wówczas konieczne będzie negocjowanie z bankami
przenoszenia spłat rat kapitałowych na okresy późniejsze.
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Spadkowa tendencja

poziomu nadwyżki operacyjnej od 2017 r.
Spadek nadwyżki operacyjnej zawsze jest konsekwencją
sytuacji, w której tempo wzrostu wydatków bieżących jest wyższe
od tempa wzrostu dochodów bieżących. Wykres nr 6 potwierdza tę
sytuację – w roku 2017 wzrost wydatków przekroczył wzrost
dochodów o 0,67 mln zł, w roku 2018 - o 1,23 mln zł, a w roku
2019 o 1,12 mln zł.
Skala łącznych kwot wzrostu dochodów bieżących w latach
2017-2019, była korzystna dla powiatu strzyżowskiego. Kwoty
wzrostu dochodów kształtowały się na poziomach: w 2017 r. - 3,6
mln zł (6,2%) plus wzrost dodatkowy o 7 mln zł (odszkodowanie),
w 2018 wzrost o kwotę 5,1 mln zł, tj. o 8,3 %.
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Spadkowa tendencja
poziomu nadwyżki operacyjnej od 2017 r.
Pomimo wyjątkowo dobrych wzrostów dochodów w latach
2017-2018, poziom wzrostu wydatków bieżących przekraczał
wzrosty dochodów: w 2017 r. – wzrost wydatków wyniósł 4,3 mln zł

w stosunku do kwoty wzrostu dochodów - 3,6 mln , w 2018 r.
wzrost wydatków wyniósł 6,4 mln zł w stosunku do wzrostu
dochodów - 5,1 mln zł. Planowany wzrost wydatków bieżących na

2019 r. zawierający m. in. skutki decyzji z lat poprzednich to kwota
4,5 mln zł w stosunku do planowanego wzrostu dochodów
o 3,35 mln zł.
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Przyczyny wzrostu wydatków bieżących ponad poziom

wzrostu dochodów w latach 2017-2019
1) Wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek powiatowych

z wyłączeniem jednostek oświatowych i realizujących zadania
zlecone realizowany w latach 2016-2018. Łączne kwoty wzrostów
w tym zakresie wynoszą: w 2016 r. o 0,20 mln zł, w 2017 r.

– 0,70 mln zł, w 2018 r. o 2,70 mln zł, w 2019 r. – 3,50 mln zł
(Tabela nr 4) Łącznie 7,1 mln zł (Wykres nr 7). Kwoty wzrostów
zawierają

także

wzrosty

związane

z

wyrównywaniem

do

wynagrodzenia najniższego.
2) Wypłaty nagród w jednostkach wyodrębnionych do badania
w sposób jak mowa powyżej. Na wypłatę nagród w okresie 2016-

2018 został poniesiony koszt w wysokości 1,6 mln zł.
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Przyczyny wzrostu wydatków bieżących ponad poziom
wzrostu dochodów w latach 2017-2019
3) Wzrost zatrudnienia w jednostkach wyodrębnionych do badania
w sposób jak mowa powyżej. W porównaniu do roku 2015 wzrost
zatrudnienia w tej grupie jednostek na koniec 2018 r. wyniósł

16,1 etatu, w tym w Starostwie Powiatowym 6,45 etatu.
4) powiększająca się systematycznie powstała w 2015 roku luka
w pokryciu wydatków jednostek oświatowych z dochodów
uzyskiwanych na ten cel. Poziom braku pokrycia wydatków
dochodami w zakresie kosztów bieżącego funkcjonowania tych
jednostek przedstawia Wykres nr 6. Brak pokrycia wydatków na
oświatę w 2016 r. wyniósł 0,7 mln zł w 2017 - 1,6 mln zł, w 2018 r.
- kwotę 3,2 mln zł, a planowana luka wydatków na rok 2019 to
4,6 mln zł.
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Główne powody powiększania się poziomu
niedofinansowania oświaty (1/3)
1) Niedostosowane wartości subwencji oświatowej do ustalanych
odgórnie wzrostów wynagrodzeń.
2) Wzrosty zatrudnienia w specjalnych ośrodkach wychowawczych
w związku z rozszerzaniem zakresu usług oraz zmianą przepisów
Porównując stan zatrudnienia z września 2015 r. ze stanem na
wrzesień 2018 r., tj. w aktualnym roku szkolnym wzrost
zatrudnienia

wyniósł

wychowawczych

w

powiatu

obydwu

ośrodkach

strzyżowskiego

szkolno-

19,29

etatu

nauczycielskiego, z tego:
- w 2016 - plus 2,26 etatu Frysztak, plus 0,94 etatu Strzyżów,
- w 2017 – plus 5,66 etatu Frysztak, plus 2,56 etatu Strzyżów,
- w 2018 – plus 2,26 etatu Frysztak, plus 5,61 etatu Strzyżów.
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Główne powody powiększania się poziomu
niedofinansowania oświaty (2/3)
Łączna liczba uczniów rozpoczynających naukę w obydwu
ośrodkach w 2018 r., spadła w stosunku do naboru z roku 2015 r.
o 16 uczniów, przy czym uwzględniając tylko dwa ostatnie lata
szkolne spadek liczby dzieci wyniósł 26 uczniów (2015/2016 wzrost o 10 uczniów). Aktualny poziom etatów nauczycielskich
i liczby uczniów w tych ośrodkach przedstawia się następująco:
- SOSW Frysztak – 166 uczniów i 78,68 etatu nauczycielskiego,
- SOSW Strzyżów – 58 uczniów i 41,28 etatu nauczycielskiego.
Oprócz etatów nauczycielskich jednostki te zatrudniają pracowników
administracyjnych i obsługi.
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Główne powody powiększania się poziomu

niedofinansowania oświaty (3/3)
Na pogorszenie się sytuacji finansowej w tych ośrodkach
wpłynęły

wyższe

koszty

płacowe

związane

z

wyższym

zatrudnieniem oraz ubytek dochodów związany ze zmniejszeniem
się liczby uczniów.
Wzrost zatrudnienia na przestrzeni badanych lat 2016-2019
wygenerował wyższe koszty płacowe łącznie o około 2 mln zł.
Ubytek liczby uczniów w tym samym okresie wpłynął natomiast na
spadek subwencji oświatowej w poszczególnych latach, co
przełożyło się na niższą łączną kwotę otrzymanej subwencji
głównie na przestrzeni lat 2018 i 2019 o około 1,3 mln zł. Łączne

dodatkowe środki przeznaczone z tych dwu powodów na
przestrzeni lat 2015-2019 dają kwotę ok. 3,3 mln zł.
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Wskaźnik udziału wynagrodzeń w wydatkach bieżących
na tle województwa podkarpackiego
Na podstawie dostępnych danych ustalono, że w ramach
powiatów województwa podkarpackiego dla lat 2015-2017 powiat
strzyżowski znajduje się na 3 miejscu pod kątem najwyższej wartości
tego wskaźnika udziału wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach
bieżących ogółem. Przy czym na przestrzeni tych 3 latach utrzymywała
się tendencja wzrostowa tego wskaźnika. W roku 2015 udział
wynagrodzeń w wydatkach bieżących wynosił 67,4 %,w 2016 - 69,5 %,
a w 2017 - 70,0 %. Wyższą od powiatu strzyżowskiego wartość udziału
wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach ogółem w skali
województwa mają powiaty ropczycko-sędziszowski i brzozowski.
Wielkości

niższych

wskaźników

w

tym

zakresie

zawarte

są

w Tabeli nr 5.

37

38

Poziom wskaźnika udziału wynagrodzeń w wydatkach
bieżących w roku 2018

W

roku

2018

przy

wzroście

wydatków

płacowych

o 4,4 mln zł, nastąpił również wzrost innych wydatków bieżących
nie płacowych o 2,0 mln zł,

dlatego zwiększenie wielkości

wskaźnika udziału wynagrodzeń w wydatkach bieżących nie

nastąpiło, a ukształtował się lekki spadek do poziomu 69,9%.
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Wskaźnik maksymalnych możliwości obsługi zadłużenia
według reguły ustawowej
Od roku 2013 dla utrzymywania kosztów obsługi zadłużenia
poniżej wartości granicznych dla obsługi zadłużenia, występuje
konieczność stosowania karencji dla spłat nowo zaciąganych

kredytów

oraz

wydłużania

okresów

spłat

do

poziomu

zapewniającego spełnianie reguły dotyczącej możliwości obsługi
zadłużenia.

Planowany harmonogram spłat dla kredytu na 2019 r.
w kwocie 15 913 809 zł zakłada 7 lat karencji oraz 7 lat spłat, co daje
łączny 14- letni okres spłaty. Szacowany koszt odsetek dla tego

kredytu przy marży zastosowanej dla celów planistycznych
w wysokości 1,96% oraz WIBOR-u na aktualnym poziomie 1,64%
daje wartość 6 575 578,62 zł.
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Karencja i długie okresy spłat dla nowych kredytów
Pomimo stosowania karencji i wydłużonych okresów spłaty,
koszty obsługi zadłużenia na lata 2022-2023 ukształtowały się blisko
wartości granicznych. Trudności te nie dotyczą lat 2018-2020, dzięki

wysokiemu poziomowi wykonania nadwyżki operacyjnej w roku
2017.
W dalszej perspektywie może wystąpić konieczność

aneksowania dotychczasowych harmonogramów spłat z bankami
w kierunku przenoszenia spłat na lata późniejsze.
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PODSUMOWANIE (1/3)
Niniejsza prezentacja pokazuje negatywne skutki kreowanej
przez Zarząd Powiatu Strzyżowskiego strategii rozwoju powiatu
strzyżowskiego w poprzedniej kadencji:

1) Utrzymywanie w latach 2013-2019 zbyt wysokiego poziomu
inwestycyjnego;
2) Doprowadzenie do zbyt wysokiego wzrostu kosztów bieżących
w latach 2016-2019, poprzez:
a)wzrosty zatrudnienia – w tym w Starostwie Powiatowym z 60 do
69 pracowników, przy niezmienionym zakresie obowiązków,
b)wzrosty wynagrodzeń, których koszt tylko w jednostkach nie
związanych z oświatą i nie realizujących zadania zlecone wyniósł

łącznie w całym okresie 2016-2019 - 7,1 mln zł,
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PODSUMOWANIE (2/3)
c) wypłaty nagród w zakresie jednostek jak pkt b) w łącznej
wysokości 1,6 mln zł;
3) Doprowadzenie do zbyt wysokiego poziomu zadłużenia za
sprawą wysokich wydatków inwestycyjnych i wysokiego poziomu
wzrostu kosztów bieżących;
4) Doprowadzenie do słabych możliwości obsługi zrealizowanego
zadłużenia na poziomie 28,1 mln zł oraz zaplanowanego na 2019 r.

do wysokości 39,9 mln zł, w tym 13 mln zł na rozbudowę szpitala
powiatowego w zaproponowanym - 23 mln zł zakresie.
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PODSUMOWANIE (3/3)
Należy na koniec podkreślić wpływ podjętej decyzji
w zakresie inwestycji w rozbudowę i modernizacji szpitala
.
powiatowego w zbyt szerokim zakresie, przy nie uwzględnieniu

wręcz krytycznej sytuacji finansowej tej jednostki, w jaką wszedł
ZOZ po nie wykonaniu planu ryczałtowego za IV kwartał 2017 r.
Już na początku 2018 r. było wiadomo, że poziomy ryczałtu

na 2018 r. i kolejny będą o wiele niższe niż zakładane
w programie naprawczym pod poręczany przez powiat kredyt.
Nierzetelna informacja dla rady powiatu o tych problemach

spowodowała podjęcie decyzji o poręczeniu kredytu i zezwoleniu na
realizację inwestycji w szpitalu powiatowym w tak rozbudowanym
zakresie.
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PODSUMOWANIE (4/3)
Sytuację finansową przedstawioną w niniejszej prezentacji potwierdza opinia
zawarta w Uchwale nr 1/61/2019 Składu

Orzekającego

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
Prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Strzyżowskiego określonej

w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2039. cytat
„Skład orzekający zauważa, że różnica pomiędzy wskaźnikiem planowanej
łącznej

kwoty

spłaty

zobowiązań,

a

maksymalnym

dopuszczalnym

wskaźnikiem spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu
obowiązującym na dzień wydawania niniejszej opinii, po zastosowaniu
ustawowych wyłączeń, w roku 2022 wynosi 0,33%, w roku 2023 wynosi

0,86%, co przy pogorszeniu prognoz może wpłynąć na to, że wskaźnik
może zostać przekroczony. Dlatego też zachodzi konieczność monitorowania
planowania oraz wykonywania kwot ujętych w WPF na 2019r i lata kolejne”.
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