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ZADŁUŻENIE MIASTA 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 169 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do 

spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupów papierów 

wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz potencjalnych spłat 

kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń, nie może 

przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu 

terytorialnego, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się do obsługi  zadłużenia zaciągniętego w 

związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z budżetu Unii Europejskiej. 

 

           W 2007 roku na obsługę zadłużenia Miasto wydało środki w wysokości 18 720 842,27 zł. 

 Na kwotę tę złożyły się: 

- spłaty rat kredytów i pożyczek (bez prefinansowania) - 4 275 153,80 zł, 

- wykup obligacji - 5 000 000 zł, 

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 7 119 245,10 zł,  

    w tym odsetki od pożyczek na prefinansowanie -  64 781,79 zł.    

- spłaty pożyczek na prefinansowanie – 2 326 443,37 zł. 

 

          Obliczona zgodnie wymogami art. 169 ustawy o finansach publicznych kwota obsługi 

zadłużenia Miasta wynosi 16 329 617,11 zł.  

Wykonanie dochodów w 2007 roku ukształtowało się  na poziomie  577 311 049,82 zł.  

Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów wynosi 2,8 %. 

 

 

 Art. 170 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że łączna kwota długu jednostki 

samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych 

dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Ograniczeń tych nie stosuje się jednak, 

zgodnie z art. 170 pkt. 3, do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

zaciąganych  w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z budżetu Unii 

Europejskiej. 

 

          Stan zadłużenia Miasta na koniec 2007 roku wynosił 184 795 636,32 zł. W kwocie tej 

znalazły się pożyczki w wysokości 4 800 227,12 zł, które służyły prefinansowaniu zadań 

realizowanych przy współudziale środków z funduszy Unii Europejskiej.  

 

Zadłużenie Miasta, podlegające ograniczeniom w myśl art. 170 ust. 1 i 3 ustawy o 

finansach publicznych, wyniosło 179 995 409,20 zł. 

Dochody zostały wykonane na poziomie 577 311 049,82 zł. 

Wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 31,18 %. 

 

 

Stan długu na 31 grudnia 2007 roku, z wyodrębnieniem tytułów dłużnych, przedstawia tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


