
Uchwała Nr II/ 159 /2019

z dnia 4 lipca 2019 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego na  spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego 
deficytu budżetu.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 561) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) po rozpatrzeniu 
wniosku działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta  Skarbnika Miasta  Nr 
FBA.3035.7.2019 z dnia 27 czerwca  2019 roku w sprawie możliwości spłaty  
kredytu  długoterminowego doręczonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w dniu 28 czerwca  2019 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi

1) Bogdan Łągwa – przewodniczący
2) Łukasz Szczepanik –  członek
3) Magdalena Budziarek – członek

uchwala, co następuje :

Opiniuje się pozytywnie możliwość spłaty przez Miasto Piotrków 
Trybunalski kredytu  długoterminowego na  spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu do kwoty 39.000.000 zł (trzydzieści dziewięć milionów 
złotych), zgodnie z zarządzeniem Nr 246 Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego  z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia  kredytu 
długoterminowego.

Uzasadnienie

Sytuacja finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także ogólna kwota 
dochodów budżetu  na 2019  rok, jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa  
wskazuje, że Miasto nie powinien mieć kłopotów ze spłatą zaciągniętego 
kredytu  w  latach 2020-2032.



Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek
nie zagrozi realizacji obligatoryjnych zadań własnych Miasta oraz mu zleconych 
w okresie spłaty.

W  Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 
2019-2036  łączna kwota zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym 
do planowanych dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej 
obciążenia dochodów budżetu Miasta związanych z obsługą długu, co pozostaje 
w zgodności z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach 
publicznych 

Przypadające do spłaty (zaplanowane) w 2019 roku raty pożyczek i kredytów 
wynoszą 13.566.362,44 zł. Planowana łączna kwota długu jednostki samorządu 
terytorialnego z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku wynosi 
145.201.803,52 zł i jest zgodna na gruncie art. 243 ustawy o finansach 
publicznych.
 
 Stan obecny i prognozowany pozwala wydać opinię jak sformułowano 
w sentencji.

           Niezależnie od powyższego, mając na uwadze zmiany wprowadzone w 
ustawie o finansach publicznych ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie 
ustawy o finansach publiczny6ch oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., 
poz.2500) – w szczególności w zakresie ustalania w kolejnych latach 
budżetowych dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań przez jednostki 
samorządu terytorialnego – Skład Orzekający podkreśla, że indywidualnej 
ocenie i bieżącej analizie winna podlegać zdolność jednostki do spłaty 
zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcie. Zasadne jest, aby w 
świetle zmian w ustawie o finansach publicznych służby finansowe Miasta na 
bieżąco analizowały sytuacje finansową jednostki, w tym zdolność do 
zaciągania i spłaty nowych zobowiązań, w aspekcie wykonanych i 
prognozowanych wielkości wpływających na ustalenie w kolejnych latach 
relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu 
przewidzianym odpowiednio: dla okresu przejściowego (2020-2025) oraz od 
roku 2026 do końca okresu objętego prognoza kwoty długu.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art.20 ust.1 
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do pełnego 
składu Kolegium Izby. 
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