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Wstęp 

Inwestycje są podstawowym determinantem rozwoju jednostek samorządów 
terytorialnych. Od wyboru odpowiednich inwestycji zależy poziom życia mieszkań-
ców danego terenu w najbliższych latach jak i w perspektywie następnych dziesię-
cioleci. Inwestycje infrastrukturalne mogą także w przyszłości przyczynić się do 
zwiększenia dochodów własnych gminy. Pozwalają na poprawę bytu społeczeństwa 
w różnych sferach życia.  

Samorządy terytorialne (gminy, powiaty oraz województwa) realizują inwes-
tycje w ramach zadań samorządowych – własnych oraz zleconych. Gmina, jako że 
jest podstawową jednostką administracyjną w trójstopniowym podziale terytorial-
nym, zajmuje się zadaniami najbliższymi społeczeństwu, takimi, które mają popra-
wić warunki życia ludności ją zamieszkującej. Zadania te gmina finansuje ze środ-
ków własnych oraz źródeł obcych. 

Celem ogólnym opracowania jest przybliżenie problemu inwestycji gminnych 
oraz przedstawienie ich charakterystyki i sposobu finansowania w odniesieniu do 
Gminy Chojnice. Szczegółowym celem jest przygotowanie prognozy zadłużenia 
badanej gminy w oparciu o analizę sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006 – 
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2010. Jako dodatkową metodę badawczą zastosowano analizę wskaźnikową, dla 
potrzeb artykułu wzbogaconą o zaproponowane przez autorów wskaźniki. 

1.  Pojęcie i istota samorządu terytorialnego 

Historia samorządu terytorialnego w Polsce ma związek zarówno z tradycją 
prawa miejskiego sięgającego Średniowiecza, jak i z tradycją prawa ziemskiego. 
Współczesne ślady dawnych praw samorządowych odszukać można w nazewnic-
twie urzędów, przykładowo takich jak starosta lub burmistrz. Nowoczesna forma 
samorządu terytorialnego zaczęła się formułować w wieku XIX, jednakże niektóre 
rozwiązania starano się wprowadzić u schyłku I Rzeczypospolitej. Powstawanie 
samorządności lokalnej powstrzymał rozbiór Polski dokonany przez trzech jej 
sąsiadów. Do idei samorządności powrócono w okresie międzywojennym. 
W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku1 − tak zwanej 
Konstytucji Marcowej − wprowadzono ideę jednostek samorządu terytorialnego. 
W niej został określony podział na gminy miejskie, gminy wiejskie oraz powiaty 
i województwa, przy czym każde z nich jest jednocześnie jednostką samorządu 
terytorialnego2. Podział ten nazwany jest trójszczeblowym3.  

Obecny kształt samorządu terytorialnego wynika między innymi z ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym na szczeblu gminy4. 

Literatura oraz normy prawne istotę samorządu przedstawiają różnorako. 
Nazwą „samorządu” posługują się określając warstwy społeczne, które nie wyko-
nują zadań publicznej administracji.5 Istotę samorządu terytorialnego w węższym 
znaczeniu można rozumieć jako instytucję władzy publicznej, która znajduje się 
poza państwem, ale jednocześnie pod jego nadzorem. Samorząd terytorialny stanowi 
istotną część administracji6.  
 Samorząd terytorialny jest niezależny i samodzielny w swoich decyzjach 
i działaniach. Z ust.1 artykułu 165 Konstytucji RP z 1997 roku można dowiedzieć 
się że samorząd terytorialny posiada osobowość prawną „Jednostki samorządu tery-
torialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa 

                                                        
1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku, Dz. U z 1921 roku Nr 44, 
poz. 267. 
2 Tamże, art. 65 „Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie w drodze 
ustawodawczej na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które będą równocześnie 
jednostkami samorządu terytorialnego. Jednostki samorządowe mogą się łączyć w związki dla 
przeprowadzenia zadań, wchodzących w zakres samorządu. Związki takie mogą otrzymywać 
charakter publiczno-prawny tylko na podstawie osobnej ustawy.” 
3 A. Korzeniowska, R. Krawczyk, Geneza i istota samorządu terytorialnego, [w:] ABC Samorządu 
terytorialnego, pod red. A. Korzeniowskiej, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz – Łódź 
2005, s. 21-22. 
4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591. 
5 Z. Leoński, Samorząd Terytorialny w RP, C.H. BECK, Warszawa 2006, s. 6. 
6 H. Izdebski, Samorząd terytorialny, Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze 
LEXISNEXIS, Warszawa 2008, s. 14. 
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majątkowe.”7. Ten sam artykuł informuje o tym, że samorząd posiada wyodrębniony 
majątek.  

Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej, częścią zdecentrali-
zowaną, bez hierarchicznego podporządkowania administracji rządowej, wyposa-
żoną w pewne cechy, z których ta niezależność wynika. Cechom tym przypisano 
istotne znaczenie. 
Do podstawowych, najważniejszych cech samorządu terytorialnego należą: 
− kompetencje do stanowienia własnych regulacji prawnych, 
− posiadanie niezawisłych organów władzy, 
− dysponowanie samodzielnością w sprawach majątkowych, a także własne 

źródła dochodów. 
Podmiotem samorządu terytorialnego jest społeczność zamieszkała na danym 

obszarze, zorganizowana w związek samorządowy, powołany przez państwo w celu 
realizacji określonych zadań. Związek mieszkańców z daną jednostką samorządu 
oparty jest na stałym zamieszkaniu na danym terenie, to znaczy na koncentrowaniu 
w danym miejscu interesów życiowych. Kategoria mieszkańców obejmuje nie tylko 
obywateli polskich, ale także cudzoziemców i bezpaństwowców, choć nie mają oni 
praw wyborczych.8 

Zasadniczym obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego jest wykony-
wanie zadań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych. Jak opisuje 
Ryszard Krawczyk „Jednakże nie tylko zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
jest powołaniem samorządu. (…) celem działania samorządu jest także zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców oraz zapewnienie rozwoju danego terenu. Na zakres zadań 
samorządu można spojrzeć jeszcze szerzej i uznać, że w szczególnych przypadkach 
jego zadaniem jest również zaspokajanie indywidualnych potrzeb mieszkańców, 
z tym jednakże ograniczeniem, że służy to dobru ogólnemu.”9. 

Artykuł 166 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej określa podział zadań 
samorządowych na własne i zlecone. Zbigniew Leoński wspomina, że „Podział na 
zadania własne i zlecone pociąga za sobą różne konsekwencje prawne.” 10. Ryszard 
Krawczyk opisuje także, że „(…) zadania własne samorządu wykonywane są na 
zasadzie domniemania kompetencji, zadania zlecone na podstawie upoważnienia 
ustawowego lub w wyniku porozumienia z organami administracji rządowej. Zada-
nia własne jednostka realizuje w oparciu o swoje środki finansowe, zadania zlecone 
po zapewnienia środków przez administracje rządową. Za realizację pierwszej grupy 
zadań odpowiedzialność bezpośrednio ponosi samorząd, za realizację zadań drugiej 
grupy – administracja rządowa i pośrednio samorząd.”11 

Kolejną różnicą w zadaniach własnych i zleconych jest kwestia ich nadzoru. 
W przypadku zadań własnych podstawą jest legalność, natomiast zadań zleconych 
                                                        
7 Art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, op. cit. 
8 B. Dolnicki,” Samorząd terytorialny”, Zakamycze 2001, s. 58 
9 A. Korzeniowska, R. Krawczyk, Zadania samorządu terytorialnego, [w:] ABC…, op. cit., s. 30. 
10 Z. Leoński, op. cit., s. 34. 
11 A. Korzeniowska, R. Krawczyk, Zadania samorządu terytorialnego, [w:] ABC…, op. cit., s. 31. 
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„(…) legalność, gospodarność, celowość i rzetelność.”12. Można uznać, że odmien-
nością jest także sprawa ochrony sądowej. Sprawowana jest ona tylko nad zada-
niami własnymi.13 

2.  Gmina i jej rola w samorządności lokalnej 

Gmina jest podstawową jednostką w trójstopniowym podziale terytorialnym 
państwa. Jak pisze Beata Słobodzian „Uznanie gminy za podstawową jednostkę 
podziału terytorialnego wykluczyło możliwość tworzenia samodzielnych jednostek 
tego samorządu na szczeblu niższym niż gmina”14. Polskie normy prawne opisują 
gminę na stosowny obszar razem z mieszkającą tam ludnością.15 

Gminy dzielą się na gminy miejskie, gminy wiejskie oraz gminy miejsko-
wiejskie. Atrybutami, od których zależy przydział do odpowiedniej z kategorii to: 
struktura przestrzenna, infrastruktura, obywatele czy system osadniczy. W Polsce 
w obrębie gminy często spotyka się kombinację terenu miejskiego oraz wiejs-
kiego.16 

Gmina wykonuje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wyko-
nawczych. Organem stanowiącym w gminie jest rada gminy (jeżeli siedziba rady 
gminy mieści się w mieście położonym na terytorium tej gminy − nosi nazwę rady 
miejskiej). Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zak-
resie działania gminy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Do najważniejszych zadań 
rady gminy należy między innymi: 
− uchwalenie statutu gminy, 
− uchwalenie programów gospodarczych (polityki inwestycyjnej), 
− uchwalanie budżetu gminy,  
− rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał 

w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,  
− podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych 

w odrębnych ustawach, 
− podejmowanie uchwał w sprawach majątku gminy, 
− stanowienie o kierunkach działania wójta (burmistrza), oraz przyjmowanie 

wszelkich sprawozdań z jego działalności,  
− ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza), 
− określenie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobo-

wiązania, 
− powoływanie i odwołanie (na wniosek wójta) skarbnika gminy, który pełni 

funkcję głównego księgowego budżetu, 

                                                        
12 Tamże. 
13 Tamże. 
14 B. Słobodzian, Współczesny System Samorządu Terytorialnego w Polsce, ADAM 
MARSZAŁEK, Toruń 2005, s. 136. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 



  173 

− sprawy inne.17 
Przykładem gminy wiejskiej są Chojnice, w skład której wchodzą 34 sołectwa. 

Chojnice należą do województwa pomorskiego i są siedzibą powiatu chojnickiego. 
Prawa miejskie otrzymały prawdopodobnie przed rokiem 132318 i obecnie są naj-
większym ośrodkiem gospodarczym i turystycznym w regionie Kaszub Południo-
wych.  

Dla przyszłości Gminy Chojnice do najważniejszych zadań rady gminy należy 
polityka inwestycyjna jako podstawowy czynnik przekształceń w infrastrukturze19 
i rozwoju gospodarczego.20 

Infrastrukturę dzieli się przede wszystkim na dwa główne działy: infrastrukturę 
ekonomiczną oraz społeczną. W skład infrastruktury ekonomicznej wchodzą: komu-
nikacja, energetyka oraz układ wodno-sanitarny. Na infrastrukturę społeczną składa 
się układ społeczny oraz instytucjonalny. 

Bazowymi systemami infrastruktury ekonomicznej są wszystkie rodzaje trans-
portu (lądowy, morski itp.), łączności, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłow-
nictwa. Należą do nich również zbiorniki wodne, kanalizacja, zaopatrzenie w wodę 
oraz oczyszczanie wody.21 

Gmina Chojnice obejmuje 34 sołectwa i to na ich terenie realizowane są 
inwestycje zmieniające ich infrastrukturę rzeczową. 

O ilości inwestycji oraz nakładach finansowych przeznaczanych na nie decy-
duje budżet oraz uchwały budżetowe. Część z inwestycji finansuje jedynie Gmina 
Chojnice z dochodów własnych, jednak są także inwestycje, na które przeznaczone 
zostały dotacje z budżetu państwa, Unii Europejskiej, czy innych źródeł. 
Wielkość inwestycji w gminie Chojnice za lata 2006-2010 przedstawia tabela 1: 

                                                        
17 pod red. B. Brzeziński, „Prawo finansów publicznych”, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2010,  
s. 169 
18 K. Bruski: Od czasów najdawniejszych do II pokoju toruńskiego (1466) (w:) Dzieje Chojnic, 
praca zbiorowa pod red. K. Ostrowskiego, Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnice 2003, s. 53. 
19 Infrastruktura to bazowe instrumenty i jednostki dostarczające usługi istotne do prawidłowego 
działania podmiotów gospodarczych, oraz gwarantujące co najmniej podstawowy poziom życia 
ludności. Infrastruktura jest narzędziem umożliwiającym wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych, ich 
przemieszczanie a także samą konsumpcję (T. Lijewski, Rodzaje infrastruktury, [w:] Geografia 
gospodarcza Polski, pod red. I. Fierli, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, 
s. 243). 
20 R. Broszkiewicz, Polityka inwestycyjna, [w:] Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 349. 
21 A. Wojewnik-Filipkowska, Inwestycje infrastrukturalne i inwestycje w nieruchomości 
finansowane na zasadch project finanse, [w:] Strategie inwestowania w nieruchomości, pod red. 
K. Dziworskiej, T. G Geurtsa, URBANISTA, Warszawa 2007, s. 175. 
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Tabela 1. Zestawienie wartościowe inwestycji w poszczególnych sołectwach 
w latach od 2006 do 2010 

Lp. Nazwa 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Charzykowy 4.420.654 2.457.757 794.552 2.542.163 425.861 

2. Sławęcin Silno - - 45.000 - 206.077 

3. Swornegacie 757.470 5.000 616.761 10.023.773 - 

4. Ogorzeliny 282.300 55.922 - 524.818 112.196 

5. Chojniczki 576.573 730.000 64.556 67.491 5.272.811 

6. Ostrowite - 49.620 - 12.216 - 

7. Gockowice-
Objezierze 

- - 9.046 36.220 68.778 

8. Klawkowo 1.929.419 1.873.117 94.519 - - 

9. Sławęcin 37.740 176.578 16.700 53.293 438.000 

10. Nowa Cerkiew 1.095.782 194.567 1.502.748 1.290.690 - 

11. Krojanty 10.128 - - 33.616 1.219.588 

12. Lichnowy 200.094 438.575 223.359 187.235 434.503 

13. Nieżychowice 65.541 - 131.028 212.428 11.895 

14. Angowice 26.777 - - - - 

15. Pawłowo 9.795 22.380 51.788 5.000 1.048.659 

16. Ciechocin - - 5.814 - - 

17. Chojnaty - - - - - 

18. Czartołomie-
Jarcewo 

66.159 - 44.136 39.936 917.265 

19. Doręgowice 8.300 - - - - 

20. Granowo -  -  10.000 
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21. Kłodawa 190.006 30.205 2.250 659.550 191.584 

22. Kopernica - - - - - 

23. Kruszka - - - 68.957 216.292 

24. Lotyń 78.066 - - - - 

25. Moszczenica - 61.746 - - - 

26. Powałki - 37.050 49.915 - 98.826 

27. Topole 2.436.603 1.005.076 61.725 381.401 281.615 

28. Pawłówko - - - 299.243 891.727 

29. Zbeniny - - 418.367 - - 

30. Racławki 6.014 5.133 184.611 18.003 8.510 

31. Nowy Dwór-
Coldanki 

5.740 635.811 2.185 36.775 2.887 

32. Nowe 
Ostrowite 

281.330 - - - - 

33. RAZEM 12.484.491 7.778.537 4.319.060 16.492.808 11.857.074 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pobranych z oficjalnej strony 
Gminy Chojnice www.gminachojnice.com.pl (w okresie tym nie prowadzono 
inwestycji w sołectwach: Funka i Klosnowo) 

W pierwszych latach objętym badaniem – w roku 2006 i 2007 – największe 
inwestycje zostały wykonane w Charzykowach. Należą do nich22: 
− budowa układu drogowego ul. Bytowska – Charzykowy (rok 2006 – 

1.263.500 zł); celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa podróżu-
jących samochodami i rowerami, oraz większe bezpieczeństwo pieszych 
na tym odcinku trasy23, 

                                                        
22 Zestawienie inwestycji gminnych w podziale na sołectwa pobrane z oficjalnej strony Gminy 
Chojnice www.gminachojnice.com.pl. 
23 Ważniejsze ze zrealizowanych zadań w ramach tej inwestycji to: 
− rekonstrukcja ponad 7 km fragmentu drogi wojewódzkiej, powiatowej oraz gminnej, 
− stworzenie dwukierunkowego pasa ruchu dla pieszych i rowerzystów na całej długości trasy 

ul. Bytowska – Charzykowy, 
− rekonstrukcja wszystkich skrzyżowań znajdujących się na wspomnianym 7 km odcinku, oraz 

instalacja sygnalizacji świetlnej na 4 skrzyżowaniach, 
− rekonstrukcja skrzyżowania w Charzykowach na rondo, 
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− budowa promenady (rok 2007 – 2.787.128 zł). 

Podstawowym źródłem finansowania budowy układu drogowego ul. Bytowska 
– Charzykowy były środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Stanowiły one 75% wartości całej inwestycji. Pozostałymi inwestorami 
były: Powiat Chojnicki, Województwo Pomorskie i Gmina Chojnice (po 6 % 
nakładów) oraz Miasto Chojnice – 7 % nakładów ogółem. 

W przypadku budowy promenady w Charzykowych 27% wszystkich nakładów 
stanowiły dochody własne Gminy Chojnice. Natomiast pozostałe środki finansowe – 
73% − to dotacja pochodząca z Kontraktu Wojewódzkiego. 

Największą inwestycją w 2008 roku była inwestycja w salę gimnastyczną 
w Nowej Cerkwi (1.483.748zł).24 Realizując tę inwestycję Gmina Chojnice zaciąg-
nęła kredyty w wysokości 57% całkowitej wartości inwestycji. Pozostałe źródła 
finansowania to dotacja z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (30% ) i dochody 
własne Gminy Chojnice (13%). 

W całym okresie objętym badaniem Gmina Chojnice największą inwestycję 
zrealizowała w 2009 roku; była to budowa oczyszczania ścieków w Swornych-
gaciach, której koszt wynosił 10.023.773 zł. Źródłami finansowania tej inwestycji 
były środki finansowe w postaci: dotacji pozyskanej z Fundacji EKOFUNDUSZ 
(47% całkowitej wartości inwestycji), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska (32 %) i środki własne spółki, 
w której zawarte są również dotacje z Gminy Chojnice (21 %).  

W 2010 roku Gmina Chojnice przeznaczyła 5.272.811 zł na budowę kanalizacji 
w Chojniczkach, finansując inwestycję gównie z kredytu bankowego.  

Efektem inwestycji w Gminie Chojnice okazał stały wzrost zadłużenia się (obok 
nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami) (tabela 2):  

Tabela 2. Wybrane dane ze sprawozdania budżetu Gminy Chojnice w latach 2005 – 
2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Dochody ogółem 38.694.235 37.365.188 40.824.856 43.432.081 46.538.180 

Wydatki ogółem 41.437.651 38.064.459 42.018.629 47.538.124 53.009.155 

Dochody własne 13.092.718 10.046.013 9.511.868 9.749.456 10.295.393 

Wydatki 12.528.747 7.373.684 7.156.210 11.180.867 13.336.163 

                                                                                                                                         
− rekonstrukcja Placu Jagiellońskiego w Chojnicach oraz uliczek które się z nim łączą. 
www.miasto.chojnice.pl z dnia 31.03.2011. 
24 Zestawienie inwestycji gminnych w podziale na sołectwa pobrane z oficjalnej strony Gminy 
Chojnice www.gminachojnice.com.pl. 
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inwestycyjne 

Zobowiązania 12.280.092 10.903.211 12.869.847 16.602.346 22.135.434 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych 
Gminy Chojnice z lat 2006-2010. 

Zadłużenie Gminy Chojnice zwiększyło się z kwoty 12.280.092 zł w 2006 roku 
do kwoty 22.135.434 zł w roku 2010. 

Dane zawarte w tablicy 3 wykorzystano do konstrukcji i obliczenia wskaź-
ników pozwalających na dokonanie pogłębionej oceny zadłużenia. 

3.  Analiza na podstawie wybranych wskaźników analizy ekonomicznej 

Analiza wskaźnikowa jest jednym z najważniejszych działów analizy ekono-
micznej. Przeprowadza się ją w celu sprawdzenia płynności finansowej i wypłacal-
ności długoterminowej oraz oceny gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego. Istotą analizy wskaźnikowej są wskaźniki sta-
nowiące relację różnych kategorii finansowych (wskaźniki te liczy się jako iloraz 
wytypowanych kategorii ekonomicznych wyrażonych w pieniądzu). 

Dla potrzeb opracowania skonstruowano wskaźniki oparte na informacjach 
dostarczanych przez sprawozdawczość budżetową. Ich budowę i wielkości dla lat 
2006 – 2010 w odniesieniu do gminy Chojnice przedstawiono w tabeli 3. 

Wybrane wskaźniki mają na celu przybliżyć i przeanalizować przede wszyst-
kim politykę budżetową Gminy Chojnice oraz realizację jej zadań inwestycyjnych, 
a także umożliwić zbadanie i ocenę jej zdolności do terminowego regulowania 
swoich zobowiązań. 

Tabela 3. Wartości wskaźników ekonomicznych w latach 2006 do 2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

wydatki ogółem
dochody ogółem 107,09% 101,87% 102,92% 109,45% 113,90% 

dochody własne
wydatki ogółem 31,60% 26,39% 22,64% 20,51% 19,42% 

wydatki inwestycyjne
dochody ogółem  32,38% 19,73% 17,53% 25,74% 28,66% 

zobowiązania ogółem
wydatki inwestycyjne 98,02% 147,87% 179,84% 148,49% 165,98% 
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zobowiązania ogółem
dochody ogółem  31,74% 29,18% 31,52% 38,23% 47,56% 

zobowiązania ogółem
dochody własne  93,79% 108,53% 135,30% 170,29% 215,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych 
Budżetu Gminy Chojnice z lat 2005-2010. 

Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami ogółem informuje o tym, czy 
dana jednostka samorządu terytorialnego bądź przedsiębiorstwo decyduje się na 
deficytowe finansowanie zadań. W badanym okresie wskaźnik ten nieprzerwanie 
osiągał wartości powyżej 100% co oznacza, że Gmina Chojnice korzystała z dodat-
kowych źródeł finansowania. W roku 2006 nastąpił umiarkowany wzrost wskaź-
nika, natomiast w 2007 odnotowano jego spadek. Od roku 2007 do 2010 można 
zaobserwować wzrost, który z każdym kolejnym rokiem jest coraz szybszy. Taki 
wzrost nie jest dobrym symptomem, gdyż oznacza, że deficytowe finansowanie 
zadań Gminy Chojnice z roku na rok się powiększa, a co za tym idzie – zadłużenie 
gminy również wzrasta. 

Wskaźnik pokrycia wydatków ogółem dochodami własnymi ilustruje, w ilu 
procentach Gmina Chojnice finansuje zadania inwestycyjne z dochodów własnych. 
Pożądana jest tendencja wzrostowa danego wskaźnika. Niestety – najlepszy wynik 
w badanym okresie Gmina Chojnice osiągnęła w roku 2006, kiedy to udział włas-
nych źródeł finansowania inwestycji wynosił 31,60%. Od tego roku poziom 
wskaźnika systematycznie malał, co oznacza, że na wydatki inwestycyjne zaciągano 
coraz więcej kredytów. 

Wskaźnik wydatków inwestycyjnych do dochodów ogółem informuje, jaki 
procent dochodów ogółem stanowią wydatki inwestycyjne. Najwyższy poziom tego 
wskaźnika wystąpił w 2006 roku i wyniósł 32,38%. W latach 2007 i 2008 
obserwujemy jego spadek. Od 2008 roku do 2010 poziom wskaźnika ponownie się 
zwiększał. 

Wskaźnik relacji zobowiązań ogółem do wydatków inwestycyjnych informuje 
w jakim stopniu zadania inwestycyjne były finansowane z zaciąganych kredytów 
i pożyczek. Najniższy poziom wskaźnika zaobserwowano w roku 2006 kiedy 
wyniósł on 98,02%. Od roku 2007 do 2010 wskaźnik na zmianę wzrastał lub malał. 
Wskaźnik ten powinien znajdować się na poziomie do 100%, gdyż jeżeli jego 
wartość kształtuje się powyżej tego poziomu, oznacza to, że gmina Chojnice zaciąga 
kredyty i pożyczki nie tylko w celu finansowania wydatków inwestycyjnych, ale 
również wydatków bieżących, które powinny być finansowane z dochodów 
bieżących. 

Wskaźnik stanowiący relację zobowiązań do dochodów, zwany także wskaźni-
kiem „ustawowym” informuje o tym, jaką część dochodów Gminy Chojnice stano-
wią jej zobowiązania. Wskaźnik ten policzono w dwóch wariantach: jako relację 
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zobowiązań ogółem od dochodów ogółem i jako stosunek zobowiązań ogółem do 
dochodów własnych Najniższą wartość ostatniego wskaźnika zaobserwowano w ro-
ku 2006, najwyższą natomiast w roku 2010, kiedy to wzrósł do 215 %, co oznacza, 
że zadłużenie Gminy Chojnice w tym roku przekroczyło ponad dwukrotnie wielkość 
dochodów własnych. Można również zaobserwować, że poziom wskaźnika ustawo-
wego niezmiennie rośnie w całym okresie objętym badaniem. Oznacza to, że Gmina 
Chojnice z roku na rok zaciąga coraz to większe zobowiązania.  

Wykres 1 obrazuje, jak kształtował się stan zadłużenia Gminy Chojnice 
w latach 2005-2010 oraz ilustruje prognozę jej przyszłych zobowiązań. Zobowią-
zania od 2005 do 2010 roku ciągle rosły (z małym spadkiem w roku 2007). 

Wykres 1. Stan zadłużenia Gminy Chojnice w latach 2005-2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych w siedzibie Gminy 
Chojnice w dniu 21.04.2011. 

Prognoza na kolejne lata wygląda bardzo obiecująco. Od roku 2013 można 
zaobserwować systematyczny spadek zadłużenia, co jest bardzo pożądanym stanem. 
Oznacza to, że Gmina dąży do obniżenia swoich zobowiązań do wysokości 1 mln zł 
w 2019 roku. W porównaniu z rokiem 2011 kiedy to Gmina Chojnice jest najbar-
dziej zadłużona (ponad 25 mln zł) jest to ogromna zmiana na lepsze. Jeżeli Gminie 
Chojnice uda się osiągnąć tak znaczny spadek zadłużenia, oznaczać to będzie, że 
polityka budżetowa Gminy jest na bardzo wysokim poziomie. 

4.  Struktura wydatków samorządowych 

Wydatki inwestycyjne są ważną częścią w zarządzaniu finansami i budżetem 
gminy. Bardzo często skutkiem tych wydatków jest poprawa życia społecznego 
mieszkańców danej gminy. Strukturę wydatków inwestycyjnych realizowanych 
przez Gminę Chojnice na przełomie lat 2006-2010 prezentuje wykres 2.  
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Wykres 2. Nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne w podziale na rodzaje 
infrastruktury w latach 2006-2010 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pobranych z oficjalnej strony 
Gminy Chojnice www.gminachojnice.com.pl z dnia 31.04.2011 

Wykres 2 obrazuje, jak wyglądał stan zadłużenia Gminy Chojnice w latach 
2005-2010 oraz ilustruje prognozę jej przyszłych zobowiązań. Zobowiązania od 
2005 do 2011 roku ciągle rosły (z małym spadkiem w roku 2007). Prognoza na 
kolejne lata wygląda jednak obiecująco. Od roku 2013 władze gminy zakładają 
spadek zadłużenia, co jest bardzo pożądanym stanem. Gmina dąży do obniżenia 
swoich zobowiązań do wysokości 1 mln zł w 2019 roku. W porównaniu z rokiem 
2011, kiedy to Gmina Chojnice jest najbardziej zadłużona (ponad 25 mln zł), jest to 
ogromna zmiana na lepsze.  

Można stwierdzić, że Gmina Chojnice w miarę rozważnie rozkłada swoje 
inwestycje. W badanym okresie w każdym z lat znajduję się jedna, czasami dwie 
duże inwestycje, które pochłaniają ogromne środki finansowe. Często też finanso-
wanie tych inwestycji rozkłada na kilka lat. W strukturze tych wydatków nie widać 
żadnej prawidłowości, co może być oznaką tego, że Gmina Chojnice nie rozkłada 
swoich wydatków równomiernie na poszczególne rodzaje infrastruktury a bierze pod 
uwagę głównie problemy mieszkańców sołectw należących do gminy. Dzięki 
wymienionym inwestycjom znacznie poprawiły się warunki życia mieszkańców.  

Podsumowanie 

Inwestycje realizowane w ramach zadań gmin to najczęściej inwestycje 
w infrastrukturę ekonomiczną i społeczną. Działania w ramach infrastruktury ekono-
micznej zapewniają transport, łączność, czy zaopatrzenie w wodę. Natomiast infra-
struktura społeczna gwarantuje systemy świadczące usługi w ramach m.in. oświaty, 
kultury, służby zdrowia, czy administracji publicznej i bezpieczeństwa. 
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Inwestycje finansowane są z różnych źródeł. Są nimi najczęściej dochody 
własne, dotacje oraz kredyty i pożyczki. 

Z analizy przeprowadzonej w opracowaniu wynika, iż w Gminie Chojnice 
w jednym roku budżetowym wykonywana jest jedna bądź dwie kosztowne inwes-
tycje, które przeważają o strukturze wydatków inwestycyjnych w danym roku. Stąd 
też tak zróżnicowany rozkład nakładów inwestycyjnych w badanym okresie. Wy-
daje się, że podobnie przebiega proces inwestowania w innych polskich gminach. 

Można zauważyć, że większość inwestycji finansowana jest nie tylko ze środ-
ków własnych gminy, kredytów oraz pożyczek. Znaczna część przedstawionych 
przedsięwzięć uzyskała wsparcie z różnych źródeł, jak np. fundusze Unii Euro-
pejskiej. Na niektóre z inwestycji składało się kilka samorządów (przykładem jest 
przebudowa układu drogowego Chojnice-Charzykowy, gdzie środki na finansowa-
nie pochodziły z samorządów takich jak: miasto Chojnice, Województwo Pomors-
kie, Powiat Chojnicki oraz Gmina Chojnice). 

Zawarta w pracy prognoza zadłużenia Gminy Chojnice wskazuje jak szybko 
zwiększają kapitały obce jako źródło finansowania. W roku 2011 dług wynosił 
ponad 25 mln. Gmina Chojnice planuje zmniejszyć go do wysokości 1 mln w roku 
2019.  

Przypuszczając, gmina będzie prawdopodobnie planowała zachować dotych-
czasową wielkość nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach, można zatem 
twierdzić, że zmniejszenie długu będzie bardzo trudne do zrealizowania. 
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Streszczenie 

Wydatki inwestycyjne stanowią istotną rolę w budżetach gmin jako podstawowych 
jednostkach samorządu terytorialnego kraju, stanowiąc o poprawie jakości życia 
społecznego mieszkańców. Są też ważną częścią zarządzania finansami gminy, jako 
że wydatki inwestycyjne finansowane są głównie ze źródeł zewnętrznych. Celem 
opracowania jest przygotowanie prognozy zadłużenia Gminy Chojnice w oparciu 
o analizę sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2006 – 2010. Jako metodę 
badawczą zastosowano także analizę wskaźnikową. Z prognozy wynika, iż zadłu-
żenie Gminy Chojnice będzie maleć z 25 mln zł w 2011 roku do 1 mln w 2019 roku. 

Summary 

Capital expenditures represent a significant role in the budgets of the municipalities 
as the basic units of local government of the country. They determined an 
improvement of the quality of inhabitants social life. Capital expenditures are also 
an important part of the financial management of the municipality because they are 
financed mainly from external sources. The aim of this paper is to prepare forecasts 
of Municipality Chojnice debt based on an analysis of the budget reports in the years 
2006 - 2010. The ratio analysis was also used as the research method. The forecast 
shows that the debt of Chojnice Municipality will decrease from 25 million PLN in 
2011 to 1 million PLN in 2019. 
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