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W roku 2010 oraz 2011 w przypadku nie odliczenia zaciąganego długu na zadania 

realizowane z udziałem środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych nie 

podlegających zwrotowi wskaźnik skumulowanego zadłużenia zostałby przekroczony 

odpowiednio o 1,14 punktu procentowego oraz o 0,63 punktu procentowego.

Dla roku 2014, oba te wskaźniki, zarówno nie uwzględniające, jak i uwzględniające 

postanowienia ust. 3 art.169 oraz ust.3 art.170 są takie same, albowiem Miasto, od roku 2014, 

nie ma możliwości odliczenia zaciągniętego długu „w związku z podpisanymi umowami” na 

zadania realizowane z udziałem środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych 

nie podlegających zwrotowi. Nie oznacza to jednak, iż umowy takie nie zostaną w latach 

przyszłych zawarte. 

Zakłada się, iż Miasto w latach 2010-2023 będzie prowadzić aktywną politykę 

w zakresie zarządzania poziomem długu publicznego, biorąc pod uwagę aktualne 

uwarunkowania ekonomiczne oraz istniejący już poziom zadłużenia Miasta, przewiduje się, iż 

w latach 2010-2023 wielkość zaciągniętego długu będzie mniejsza od kwot spłacanych 

kredytów i pożyczek, co spowoduje spadek globalnej wielkości zadłużenia Miasta. Powyższe 

relacje ilustruje Wykres 8.

Wykres 8

Zaciagany i spłacany dług
 (plan na 2010, prognoza 2011 - 2023) w mln PLN
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Przychody z tytułu zaciągania długu Spłata rat kapitałowych przyrost/spadek
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Jak wynika z Wykresu 9, wydatki majątkowe we wszystkich latach planowanego 

okresu będą wyższe niż zaciągany dług. Sytuacja ta dowodzi, że Miasto nie przeznacza 

środków z długu publicznego na finansowanie swoich zadań bieżących (co mogłoby być 

tłumaczone jako przejaw tzw. „przejadania długu”). 

Wykres 9

Zadłużenie jako źródło sfinansowania wydatków majątkowych (plan 
2010, prognoza 2011- 2023) w mln PLN
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Przychody z tytułu zaciągania długu wydatki majątkowe

Obecne regulacje prawne pozwalają Miastu na zaciąganie zobowiązań również w celu 

spłaty zobowiązań z lat ubiegłych (tzw. konwersja długu). Zakładając, że całość lub część 

nowego zadłużenia jest przeznaczana na spłatę długów z lat ubiegłych, przyjmuje się, iż na 

sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczana jest tylko dodatnia różnica pomiędzy 

nowymi a starymi kredytami (przyrost zadłużenia). 



Wi eloletni  Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010-2019

26

Wykres 10

Przyrost zadłużenia jako źródło finansowania wydatków 
majątkowych (plan 2010, prognoza 2011 - 2023)
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Środki pozyskiwane w rezultacie przyrostu zadłużenia powinny być 

przeznaczane głównie na finansowanie inwestycji strategicznych (Wykres 10). 

Przyjmuje się zasadę, iż wielkości rocznego przyrostu długu nie powinny przekraczać 

wielkości nadwyżki operacyjnej planowanej dla danego roku budżetowego. 

Spłaty długu mogą następować w wyniku zaciągania nowego zadłużenia (konwersja 

długu) jak również ze środków wygenerowanych przez Miasto (nadwyżka operacyjna). 

Wykres Nr 11 przedstawia relację nadwyżki operacyjnej do spłat rat kapitałowych w 

poszczególnych latach. W każdym roku nadwyżka jest większa od kwot spłat kapitału, 

rokiem krytycznym jest rok 2014 w którym relacja ta jest minimalnie odwrócona. Daje to 

poczucie bezpieczeństwa, że w sytuacjach braku możliwości zaciągania nowych kredytów 

(np. nowe regulacje prawne) Miasto jest w stanie spłacać swoje dotychczasowe zobowiązania 

dłużne z dochodów budżetu, bez konieczności ograniczania zakresu i skali obowiązkowych 

zadań własnych obrazowanych poziomem obligatoryjnych wydatków bieżących. 
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Wykres 11

Nadwyżka operacyjna jako źródło finansowania spłaty rat kapitałowych (plan 
2010, prognoza 2011 - 2023)
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Dochody pomniejszone o wydatki bieżące (nadwyżka operacyjna ) Spłata rat kapitałowych

Zwiększając wydatki majątkowe Miasto zaciąga kredyty, które należy spłacać w 

przyszłych latach. Oznacza to, iż w następnych latach wydatki majątkowe mogą być niższe 

niż wynosi wielkość nadwyżki operacyjnej. Spłaty zadłużenia ograniczają zatem wielkość 

potencjalnych inwestycji finansowanych „potencjałem własnym”. 

Warto tu podkreślić, iż kredyty i inne dłużne instrumenty finansowe (służące do 

zwiększenia programu inwestycyjnego) w zasadzie nie przyczyniają się bezpośrednio do 

powiększania potencjału inwestycyjnego jednostki samorządu terytorialnego, dają zaś 

możliwość mobilizacji kapitału i szybszej realizacji zadań inwestycyjnych. Są zatem 

instrumentem przesuwania w czasie owego potencjału. Za tę możliwość JST musi zapłacić 

w postaci odsetek od zobowiązań. Sytuację finansową Miasta w latach 2010 – 2023 

przedstawia Wykres 12. 
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Wykres 12.

Prognozowana sytuacja finansowa Miasta w latach 2010 - 2023
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Dochody pomniejszone o wydatki bieżące (nadwyżka operacyjna )

 w tym Dochody ze źródeł UE

Spłata rat kapitałowych

Wydatki majątkowe            

Sytuacja finansowa Miasta w znaczący sposób może ulec zmianie w przypadku zmian 

koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody 

miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki UE jakie pojawią się po 

przyjęciu przez Komisję Europejską założeń programowych na lata 2014 – 2018.

  


