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Pani 
Małgorzata Cichacka 
Radna Rady Powiatu Wrzesińskiego 

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pani interpelację złożoną dnia 14 maja 2020 r. 

dotyczącą zdolności kredytowej Powiatu Wrzesińskiego. 
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Odpowiadając na interpelację z dnia 14 maja 2020 roku informujemy 

Ze możliwość zadłużania Powiatu Wrzesińskiego ujęta jest w załączniku nr 1 do Uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020-2027. 

Zostały one określone w postaci wskaźników spłaty zobowiązań, w szczególności dotyczy 

to: kolumny 8.1 „Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym owa 

w art. 243 ust. I ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 

przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 

przypadających na dany rok)" i kolumny 8.3.1 „Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 

określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 

po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 

poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z trzech 

ostatnich lat)". Jednocześnie nadmienia się, że wskazane wskaźniki uwzględniają już kredyt 

długoterminowy określony w Uchwale nr 130/XVIIU2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego. 

Zauważyć należy tu, ze zgodnie z konstrukcją wzoru określonego w art. 243 ustawy 

o finansach publicznych na zdolność kredytową jednostki samorządu terytorialnego wpływa 

wiele determinant, są to w szczególności: dochody bieżące z wyszczególnieniem dochodów 

z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (w tym środki na realizację zadań z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), dochody ze sprzedaży majątku, a także 

wydatki bież.ąre ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na poręczenia i gwarancje, 

obsługę długu oraz spłaty rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń. Jednocześnie należy 

mieć na uwadze, ze szczególnie istotny jest tu poziom dochodów bieżących (w tym wpływy 

z udziałów w podatkach dochodowych), które w chwili obecnej są trudne do oszacowania. 
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Wpływ na nie ma w dużej mierze obecna koniunktura gospodarcza i dalsze ewentualne 

znoszenie restrykcji gospodarczych. 

Zatem reasumując powyższe na chwilę obecną nie jest możliwym jednoznaczne 

doolcreślenie kwoty maksymalnego kredytu możliwego do zaciągnięcia w 2020 roku, 

gdyż ma na to wpływ wiele determinant związanych z wykonaniem budżetu zarówno 

po stronie dochodów, jak i wydatków. Jednocześnie nadmienia się, że permanentnie jest 

prowadzona wielowymiarowa analiza wpływów do budżetu i wydatków ze środków 

publicznych z zachowaniem wszelkich zasad gospodarności i efektywności wykorzystania 

posiadanych zasobów, a ewentualne decyzje dotyczące zaciągania kredytów będą 

podejmowane z zachowaniem szczególnej ostrożności stosownie do możliwości finansowych 

Powiatu Wrzesińskiego determinowanych obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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