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Jak to z zadłużeniem gminy Łask było? 

Jest rok 2006. Gabriel Szkudlarek  po wygranych wyborach przejmuje fotel burmistrza. 

W tym roku dochody gminy nie przekraczają 46 mln zł, natomiast zadłużenie sięga 

kwoty 19 245 327,00 zł, czyli 42% wykonanych dochodów. Niektóre jednostki  gminy 

borykają się z zobowiązaniami wymagalnymi lub wciąż przekładanymi na kolejny rok 

spłatą zobowiązań w stosunku do ZUS i US. W kolejnych latach zadłużenie gminy         

w ujęciu procentowym w stosunku do wykonanych dochodów maleje (z wyjątkiem roku 

2010 i 2011). Szczegółowe dane podane są w tabeli nr 1 w załączeniu. Należy 

pamiętać, że od 2007 roku trwa nowa perspektywa finansowa środków UE gmina Łask 

czynnie i z sukcesami uczestniczy w konkursach. Wydatki inwestycyjne w kolejnych 

latach wynoszą: 

Lata Wydatki ogółem Wydatki bieżące % Wydatki majątkowe % 

2007 51 641 226,69 44 298 915,48 85,78 7 342 311,21 14,22 

2008 58 749 846,01 48 544 582,97 82,63 10 205 263,04 17,37 

2009 67 103 347,77 52 789 322,64 78,67 14 314 025,13 21,33 

2010 76 110 072,78 56 290 172,44 73,96 19 819 900,34 26,04 

2011 67 812 792,72 56 966 614,24 84,01 10 846 178,48 15,99 

2012 62 269 528,75 58 107 187,39 93,32 4 162 341,36 6,68 

2013 67 750 600,04 57 210 073,35 84,44 10 540 526,69 15,56 

2014 70 975 446,38 60 345 594,22 85,02 10 629 852,16 14,98 

2015 75 809 582,04 63 436 301,61 83,68 12 373 280,43 16,32 

2016 87 059 662,91 75 806 830,56 87,07 11 252 832,35 12,93 

2017 98 819 249,41 83 170 656,72 84,16 15 648 592,69 15,84 

20181) 118 719 611,27 89 387 791,10 75,29 29 331 820,17 24,71 

1) wydatki wg. planu na dzień 30.09.2018 r.    
 

Mając w perspektywie rok 2014, w którym zacznie obowiązywać nowy wskaźnik 

indywidualnego zadłużenia gmin, Łask przygotowuje się do restrukturyzacji 

zadłużenia. Emitowane są obligacje komunalne w roku 2012 i 2013 o znacznie 

korzystniejszym oprocentowaniu niż kredyty. Pozwala to gminie do wejścia w nową 

perspektywę finansową środków UE z pełną zdolnością kredytową bez uciekania się 

do parabanków i innych instrumentów finansowych, które omijałyby konieczność ujęcia 

w zadłużeniu. W latach 2014-2017 gmina Łask korzysta tylko z pożyczek                            

z Wojewódzkiego i  Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej. 

Pożyczki są udzielane na preferencyjnych warunkach z możliwością częściowego 
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umorzenia lub w pakiecie z bezzwrotną dotacją. W ramach tych środków udało się 

m.in. zrealizować: 

1. Kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie 

Łask; 

2. Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bałuczu; 

3. Termomodernizacje budynku ZKM w Łasku; 

4. Finansowanie programu „Prosument”  

Nie można obecnie zadłużenia rozpatrywać tylko z perspektywy wysokości nominalnej 

długu, indywidualny wskaźnik wartości zadłużenia nie jest problemem, należy przede 

wszystkim uwzględnić zdolność i możliwości spłaty zaciągniętych kredytów.  

Trzeba powiedzieć na co zostanie zaciągnięty kredyt, wiadomo że nie może zostać 

skonsumowany na wydatki bieżące, te należy pokryć z dochodów bieżących. 

Natomiast wydatki inwestycyjne często nie zostałyby zrealizowane  bez konieczności 

sfinansowani lub dofinansowania kredytem lub pożyczką.  

Zadłużenie gminy jest tematem trudnym i wielopoziomowym. Nie jest rzeczą łatwą 

zarządzać długiem publicznym, aby przestrzegać przepisy prawa, obostrzenia w tym 

zakresie, jednocześnie spełniając oczekiwania mieszkańców w stosunku do 

potrzebnych inwestycji, zaspokajając bieżące wydatki, oraz nowe zadania wciąż 

nakładane na gminy. 

Łatwo przychodzą nam oskarżenia, nie weryfikujemy wiedzy, nie chcemy 

konfrontować opinii z faktami. Stąd u nas tyle górnolotnych monologów zamiast 

dialogu, nierealnych wizji zamiast przetestowanych projektów działań. 

Obecna wysokość zadłużenia wraz z potencjalnym kredytem w roku 2018 sytuuje 

naszą gminę w daleko lepszej sytuacji niż średnia krajowa, nie stanowi dla gminy Łask 

zagrożenia utraty płynności finansowej czy zdolności kredytowej. Poziom długu 

pozwala na prawidłowy rozwój i finansowanie zadań gminy,  a pozyskane środki  mogą 

być zwielokrotnione jako wkład własny w przyszłe projekty. Stopa inwestycji w gminie 

Łask jest wysoka, rozwój cały cywilizowany świat finansuje kredytem, dług krajowy też 

rośnie co miesiąc i nie ma problemów ze spłatą bo jesteśmy w fazie szybkiego wzrostu 

gospodarczego. 

Spiętrzenie inwestycji wynika nie tylko z „efektu roku wyborczego”, ale specyfiki 

funduszy unijnych, perspektywa finansowa 2014-2020, podobnie jak i poprzednia 

nabiera tempa dopiero w 2-3 roku trwania (dodatkowo opóźnienia wywołała zmiana 

rządu w 2015 r.). 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi jako instytucja nadzorująca samorządu, 

zgodnie z ustawą o finansach publicznych dokonuje za każdym razem oceny 

możliwości spłaty kredytu i wydaje stosowną opinię. Nie zdarzyło się w poprzednich 

latach jak również w roku 2018,  aby opinia ta była negatywna w stosunku do potrzeby 

zaciągnięcia kredytu/pożyczki  i możliwości ich spłaty.  


