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WstĊp

Rosnący zakres zadaĔ realizowanych przez samorząd terytorialny, w poáączeniu
z niedostateczną wydajnoĞcią dochodów wáasnych oraz ograniczanym dostĊpem do
Ĩródeá transferowych, zwiĊksza zapotrzebowanie na Ğrodki pochodzące ze Ĩródeá pozabudĪetowych, w tym poĪyczek i kredytów. Ich atrakcyjnoĞü, zwáaszcza w kontekĞcie
finansowania wieloletnich przedsiĊwziĊü inwestycyjnych, stwarza szansĊ poprawy
infrastruktury, przyspieszenia rozwoju, ale jednoczeĞnie generuje ryzyko pogorszenia
sytuacji finansowej, a w efekcie takĪe spoáeczno-gospodarczej, w razie przekroczenia granic zadáuĪenia. Celem niniejszego opracowania jest okreĞlenie zasadniczych
przesáanek zadáuĪania siĊ jednostek samorządu terytorialnego, ale takĪe ograniczeĔ
o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym jak i przede wszystkim regulacyjnym.
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1. Przesáanki zadáuĪania siĊ jednostek samorządu terytorialnego

Podstawową przyczynĊ zadáuĪania siĊ jednostek samorządu terytorialnego
stanowi brak wystarczających funduszy na pokrycie kosztów realizowanych zadaĔ.
Zaciągany dáug sáuĪy dwóm zasadniczym celom: pokrywaniu bieĪących potrzeb
wydatkowych oraz realizacji inwestycji, na które szczególnie brakuje Ğrodków w budĪetach samorządowych1.
NajczĊĞciej wskazuje siĊ na dwie zasadnicze przyczyny niedostatku dochodów
JST na realizacjĊ ich zadaĔ. Pierwsza to brak adekwatnoĞci miĊdzy zadaniami
przypisanymi poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego a Ğrodkami
finansowymi, którymi dysponują, ich nieproporcjonalnoĞcią w stosunku do liczby
i zakresu zadaĔ. Jest to przesáanka o charakterze zewnĊtrznym: redystrybucja Ĩródeá
Ğrodków publicznych pomiĊdzy sektor rządowy a samorządowy jak i szczegóáowa
kategoryzacja dochodów JST wynika bowiem z regulacji ustawowej. Z kolei przyczyna
wewnĊtrzna polega na niedostatecznie sprawnym zarządzaniu wáasnym budĪetem
przez poszczególne gminy, powiaty, samorządy wojewódzkie2.
Istnieją róĪne koncepcje dotyczące zadáuĪania siĊ samorządu terytorialnego.
W wiĊkszoĞci wspóáczesnych paĔstw zadáuĪanie siĊ na wydatki bieĪące jest ograniczane, a nierzadko zakazywane. Eksponowane są natomiast korzyĞci zaciągania
dáugu na cele inwestycyjne, prorozwojowe. Jedną z najwaĪniejszych zalet zadáuĪania
inwestycyjnego stanowi redystrybucja miĊdzypokoleniowa. Nakáady inwestycyjne są
ponoszone w momencie realizacji, sama zaĞ inwestycja z reguáy przynosi korzyĞci
odroczone w czasie. Po jej ukoĔczeniu nierzadko okazuje siĊ, Īe w przypadku finansowania ze Ğrodków bieĪących podmioty bezpoĞrednio ponoszące koszty inwestowania
nie są jej beneficjentami, korzystają kolejne pokolenia, które nie braáy udziaáu w ponoszeniu ciĊĪaru finansowego. Z drugiej strony warto zauwaĪyü prawidáowoĞü, iĪ
kaĪdego roku podatnicy ponoszą koszty inwestycji trwających aktualnie, jednoczeĞnie
korzystając z tych zrealizowanych w poprzednich latach. Ponadto moĪna wskazaü
na jeszcze inny aspekt redystrybucji miĊdzypokoleniowej. Mianowicie w normalnie
rozwijających siĊ spoáeczeĔstwach rozwija siĊ dobrobyt, kolejne pokolenia są coraz
bogatsze, obarczenie ich kosztami wynikającymi z zaciągniĊcia dáugu moĪe byü
traktowane jako sposób „wygáadzania miĊdzypokoleniowej ĞcieĪki konsumpcji”3.
KorzyĞci z przyspieszonego rozwoju gospodarczego przewyĪszają ponoszone koszty
obsáugi dáugu. Ponadto Ğrodki z kredytów i poĪyczek sáuĪą wymianie lub modernizacji
infrastruktury, co przynosi oszczĊdnoĞci kosztów eksploatacji. DziĊki pozyskanym
poprzez zadáuĪenie Ğrodkom finansowym moĪliwe jest skrócenie czasu prowadzenia
1
W. Gonet, Kredyty, poĪyczki, obligacje w gospodarce samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza
Szkoáy Gáównej Handlowej, Warszawa 2006, s. 75.
2
A. KopaĔska, ZewnĊtrzne Ĩródáa finansowania inwestycji jednostek samorząd terytorialnego, Difin,
Warszawa 2003, s. 71.
3
L. Patrzaáek, Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo WyĪszej
Szkoáy Bankowej, PoznaĔ–Wrocáaw 2007, s. 72–74.
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inwestycji. W wielu zaĞ przypadkach uruchomione inwestycje przyczyniają siĊ do
uzyskania dodatkowych dochodów w przyszáoĞci, zatem ich szybsza realizacja daje
szansĊ na poprawĊ sytuacji budĪetowej. Natomiast finansowanie inwestycji z dochodów bieĪących nie tylko wydáuĪa cykl realizacyjny, ale takĪe generuje dodatkowe
koszty staáe (nadzór, zabezpieczenia), a w konsekwencji wzrost áącznej wysokoĞci
wymaganych nakáadów. Finansowanie inwestycji ze Ğrodków bieĪących skutkuje
zazwyczaj istotnymi wahaniami w zakresie zapotrzebowania na Ğrodki pieniĊĪne
w zaleĪnoĞci od przebiegu procesu i potrzeb inwestycyjnych. Dla oceny gospodarki
finansowej jednostki samorządu terytorialnego istotna jest natomiast stabilizacja
i optymalizacja wielkoĞci niezbĊdnych zasobów budĪetowych.
NaleĪy zwróciü uwagĊ równieĪ na przesáanki przeciw zaciąganiu zobowiązaĔ
dáuĪnych. Jedną z nich jest nadmierny rozrost sektora finansów publicznego, zwáaszcza
przy uwzglĊdnieniu tendencji do pokrywania takĪe bieĪących wydatków przychodami zwrotnymi. Pomimo wyraĨnego braku akceptacji dla zaciągania dáugu w celu
sfinansowania wydatków bieĪących w praktyce niejednokrotnie jest to nieuniknione,
choüby z racji zróĪnicowania w czasie momentów pobierania dochodów oraz potrzeby
dokonania w okreĞlonym czasie prawnie zdeterminowanych wydatków. Prowadzi to do
sytuacji, w której wydatki bieĪące są nierzadko pokrywane przed wydatkami inwestycyjnymi, na realizacjĊ obligatoryjnych zadaĔ operacyjnych JST Ğrodki w jej budĪecie
bowiem muszą znaleĨü siĊ, nawet kosztem przedsiĊwziĊü rozwojowych. Kolejnym
argumentem jest ryzyko nadmiernego zadáuĪenia, mogące prowadziü do powaĪnych
trudnoĞci ze spáatą, a w konsekwencji nawet przerwania dostarczania spoáecznoĞci
lokalnej koniecznych usáug publicznych. ZadáuĪenie sektora samorządowego moĪe
mieü w efekcie istotny udziaá w tworzeniu áącznego dáugu publicznego, wpáywając
negatywnie na stabilnoĞü caáego systemu finansów publicznych danego paĔstwa4.

2. Ustawowe granice zadáuĪenia jednostki samorządu terytorialnego

Obok uniwersalnych przesáanek ograniczających zadáuĪanie siĊ jednostek samorządu terytorialnego, nawiązujących do aspektów ekonomicznych i organizacyjnych,
stosowne uregulowania zostaáy przewidziane takĪe w przepisach polskiego prawa5.
UwzglĊdniając przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego, do koĔca 2013 r., stosują limity ustalone
w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. We wskazanym akcie znajduje siĊ zapis, iĪ áączna
kwota dáugu na koniec roku budĪetowego nie moĪe przekroczyü 60% wykonanych
dochodów ogóáem tej jednostki w tym roku budĪetowym. W trakcie roku budĪetowego
áączna kwota dáugu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartaáu nie moĪe
4

Ibidem, s. 77.
M. JastrzĊbska, Zarządzanie dáugiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2009, s. 99.
5
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przekraczaü 60% planowanych w danym roku budĪetowym dochodów tej jednostki.
OgraniczeĔ tych nie stosuje siĊ do emitowanych papierów wartoĞciowych, kredytów
i poĪyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
Ğrodkami europejskimi6. To wyáączenie bez wątpienia ma na celu zwiĊkszenie zdolnoĞci JST do absorpcji Ğrodków unijnych7.
Istnieją równieĪ bariery dotyczące poziomu obsáugi dáugu, zgodnie z którymi
áączna kwota przypadających w danym roku budĪetowym: spáat rat kredytów i poĪyczek wraz z naleĪnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poĪyczek, wykupów
papierów wartoĞciowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz
z naleĪnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartoĞciowych oraz potencjalnych
spáat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego
porĊczeĔ oraz gwarancji nie moĪe przekroczyü 15% planowanych na dany rok
budĪetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego lub 12% w przypadku,
gdy relacja áącznej kwoty paĔstwowego dáugu publicznego do produktu krajowego
brutto przekroczy 55%, chyba Īe obciąĪenia te w caáoĞci wynikają z zobowiązaĔ
zaciągniĊtych przed datą ogáoszenia tej relacji8.
Dodatkowo procedury ostroĪnoĞciowe i sanacyjne zawierają ograniczenia –
gdyby relacja áącznej kwoty paĔstwowego dáugu publicznego powiĊkszona o kwotĊ
przewidywalnych wypáat z tytuáu porĊczeĔ i gwarancji udzielonych przez podmioty
sektora finansów publicznych w stosunku do produktu krajowego brutto wynosiáa:
• 50–55%, to relacja deficytu Īadnej jednostki samorządu terytorialnego do jej
dochodów nie moĪe przekroczyü relacji deficytu budĪetu paĔstwa do dochodów budĪetu paĔstwa,
• 55–60%, to relacja deficytu Īadnej jednostki samorządu terytorialnego do jej
dochodów nie moĪe byü wiĊksza od iloczynu górnego ograniczenia relacji deficytu do dochodów okreĞlonego dla przedziaáu poprzedniego i wspóáczynnika R
zawierającego iloraz wartoĞci produktu krajowego brutto i kwoty paĔstwowego
dáugu publicznego ogáoszone za poprzedni rok budĪetowy,
• 60% i wiĊcej, to jednostki samorządu terytorialnego nie mogą udzielaü nowych
porĊczeĔ i gwarancji, a ich budĪety uchwala siĊ bez moĪliwoĞci wystĊpowania
deficytu9.
Ponadto ustawa wprowadza nakaz zaciągania wyáącznie takich zobowiązaĔ,
których koszty obsáugi ponoszone są co najmniej raz do roku, przy czym dyskonto
od emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego papierów wartoĞciowych
nie moĪe przekraczaü 5% wartoĞci nominalnej, oraz zaciągania zobowiązaĔ nieprze-

6
Nie stosuje siĊ ich równieĪ po zakoĔczeniu programu, projektu lub zadania realizowanych ze Ğrodków
europejskich oraz otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków. Zob. art. 170 Ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).
7
M. JastrzĊbska, op. cit., s. 99.
8
Art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
9
Art. 79 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
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widujących kapitalizacji odsetek10. To ograniczenie bĊdzie równieĪ obowiązywaü
po 2013 r. Dodatkowo w ustawie znajduje siĊ zakaz zaciągania zobowiązaĔ, których
maksymalna wartoĞü nominalna, wyraĪona w záotych, nie zostaáa ustalona w dniu
zawierania transakcji, a takĪe udzielania porĊczeĔ i gwarancji, które nie mają okreĞlonego terminu i okreĞlonej kwoty11. Oznacza to zaciąganie zobowiązaĔ tylko w walucie polskiej z wyjątkami wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
17 grudnia 2010 roku w sprawie przypadków, w których nie stosuje siĊ ograniczeĔ
dotyczących zaciągania niektórych zobowiązaĔ finansowych przez jednostki sektora
finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu PaĔstwa12.
Nowe regulacje ograniczające zadáuĪenie jednostek samorządu terytorialnego,
opisane szczegóáowo w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r., bĊdą miaáy zastosowanie
do uchwaá budĪetowych od 2014 r. Znalazáy siĊ w niej zapisy mówiące o tym, Īe
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie moĪe uchwaliü budĪetu,
w którym planowane wydatki bieĪące są wyĪsze niĪ planowane dochody bieĪące
powiĊkszone o nadwyĪkĊ budĪetową z lat ubiegáych i wolne Ğrodki, a wydatki bieĪące nie mogą byü wyĪsze niĪ wykonane dochody bieĪące powiĊkszone o nadwyĪkĊ
budĪetową z lat ubiegáych i wolne Ğrodki13.
W odniesieniu do zadáuĪenia jednostek wprowadzono zasadĊ, Īe wartoĞü spáat
zobowiązaĔ i ich obsáugi do planowanych dochodów nie moĪe przekroczyü Ğredniej
arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat z dochodów bieĪących powiĊkszonych o dochody ze sprzedaĪy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieĪące, do
dochodów ogóáem budĪetu14. WskaĨnik ten jest liczony na podstawie wielkoĞci wynikających ze sprawozdaĔ z trzech ostatnich lat i przedstawia rzeczywiste moĪliwoĞci
danej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spáaty zobowiązaĔ. W ustawie
zastąpiono zatem dotychczas obowiązujący wskaĨnik (taki sam dla wszystkich
jednostek) wskaĨnikiem indywidualnym, uwzglĊdniającym sytuacjĊ jednostki i jej
moĪliwoĞci zaciągniĊcia zobowiązaĔ i obsáugi dáugu.
Istnieją jednak sytuacje, w których jednostka nie przekracza limitów naáoĪonych
przez ustawy, a mimo to ma káopoty ze spáatą swoich zobowiązaĔ. Chodzi tu gáównie
o nieterminowe regulowanie páatnoĞci i trudnoĞci z terminową realizacją wydatków
ze wzglĊdu na duĪe obciąĪenia związane z koniecznoĞcią spáaty pozostaáych zobowiązaĔ15. Konsekwencją nadmiernego zadáuĪenia moĪe byü problem z realizacją
obowiązkowych zadaĔ publicznych przez jednostkĊ samorządu terytorialnego.

10

Art. 84 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Art. 85, ibidem.
12
W. Gonet, Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego, Lex a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2011, s. 110.
13
Art. 242 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
14
Art. 243, ibidem.
15
W. Gonet, op. cit., s. 116.
11
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3. Ograniczenia w korzystaniu ze zwrotnych Ĩródeá finansowania

Jednostka samorządu terytorialnego musi samodzielnie przeanalizowaü czynniki
wpáywające na wybór Ĩródáa finansowania. Wszystkie gminy, powiaty czy województwa róĪnią siĊ miĊdzy sobą, m.in. mają odmienną strategiĊ ogólną, politykĊ
rozwoju lokalnego czy regionalnego, systemu zarządzania, kulturĊ organizacyjną,
gĊstoĞü zaludnienia, poáoĪenie geograficzne.
O wáaĞciwym wyborze okreĞlonego instrumentu decyduje jednak szereg czynników, które moĪna podzieliü na zewnĊtrze, wewnĊtrzne oraz wynikające z konstrukcji
danego instrumentu finansowego16.
Do pierwszej grupy czynników naleĪy zaliczyü stan rozwoju gospodarczego kraju,
ogólnie obowiązujące zaáoĪenia polityki spoáeczno-gospodarczej, które narzucają
normy i zasady poszczególnych polityk lokalnych i regionalnych. WaĪna jest sytuacja
miĊdzynarodowa kraju, jego przynaleĪnoĞü do okreĞlonych bloków gospodarczych
czy politycznych, a takĪe zakres spoáecznej aktywnoĞci gospodarczej i demokracji.
Znaczenie ma polityka paĔstwa w zakresie rozwoju regionalnego. Dziaáania podejmowane w jej ramach mogą siĊ przyczyniaü do powstawania miejsc pracy, do kreowania dochodów przedsiĊbiorców, a w konsekwencji wpáywaü na wzrost dochodów
samorządowych. Ponadto z jednej strony zbytni fiskalizm paĔstwa moĪe doprowadziü
do migracji biznesu i spoáeczeĔstwa, z drugiej zaĞ paĔstwo tworzy system zachĊt,
na przykáad w postaci ulg inwestycyjnych, prorozwojowych. Innym czynnikiem zewnĊtrznym jest realizowana w skali kraju polityka ekologiczna. Zmiany w postrzeganiu
przestrzeni przeáoĪone na stosowne przepisy prawne wymuszają zachowania i zadania
proekologiczne. Regulacje ekologiczne przyczyniają siĊ do powstawania kategorii
dóbr inwestycyjnych, które naleĪy nabyü, by speániü wymogi ochrony Ğrodowiska.
WĞród pozostaáych czynników zewnĊtrznych wymieniü naleĪy ofertĊ dóbr i usáug
oraz ich ceny i warunki páatnoĞci. Warto zauwaĪyü, iĪ znaczący wpáyw na wybór
Ĩródáa finansowania mają parametry makroekonomiczne. Kapitaáodawcy, ustalając
cenĊ za pieniądz, kierują siĊ miĊdzy innymi poziomem inflacji. Istotną determinantą
jest takĪe faza cyklu koniunkturalnego, w której znajduje siĊ dane paĔstwo. Spowolnienie gospodarcze moĪe w duĪym stopniu ograniczyü dochody wáasne jednostek,
co z kolei obniĪa potencjalną zdolnoĞü do realizacji inwestycji ze Ğrodków wáasnych,
z drugiej zaĞ strony takĪe potencjalni poĪyczkodawcy mogą nie byü zainteresowani
zakupem emitowanych obligacji komunalnych17. Czynniki zewnĊtrzne są wspólne
dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, poĞrednio wpáywają na wybór
Ĩródáa finansowania.

16

B. Filipiak, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 49–50.
17
Determinanty wyboru Ĩródeá finansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego,
dostĊpne na stronie internetowej: http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/.
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Z kolei czynniki wewnĊtrzne wynikają z ekonomicznych, spoáecznych i politycznych zasad funkcjonowania poszczególnych samorządów terytorialnych. NajwaĪniejsza
jest wielkoĞü jednostki, mierzona obszarem i liczbą mieszkaĔców. Ma to znaczenie ze
wzglĊdu na moĪliwoĞci uzyskiwania dochodów wáasnych (zwáaszcza podatkowych),
ale takĪe na liczbĊ realizowanych zadaĔ i ich rozproszenie, a w związku z tym wielkoĞü kosztów, jakie JST musi ponieĞü. Kolejny istotny czynnik stanowi poáoĪenie
jednostki, jej zasoby naturalne, wĊzáy komunikacyjne. DuĪą rolĊ odgrywa równieĪ
plan zagospodarowania przestrzennego. Kluczowe znaczenie ma sytuacja gospodarcza,
która nierzadko wymusza okreĞlony zakres realizowanych zadaĔ, wpáywa na moĪliwoĞci generowania dochodów wáasnych, ale takĪe moĪe powodowaü ograniczenie
dostĊpnoĞci zewnĊtrznych Ĩródeá finansowania. Innymi czynnikami są styl, metody
i techniki zarządzania, umiejĊtnoĞci pracowników i kompetencje kadry zarządzającej,
kultura organizacyjna oraz doĞwiadczenia we wspóápracy z instytucjami finansowymi,
otoczeniem biznesowym, organizacjami pozarządowymi oraz samą spoáecznoĞcią
lokalną i regionalną18. WaĪne jest, Īeby nie wystĊpowaáy konflikty miĊdzy organem
ustawodawczym a wykonawczym, przekáadające siĊ zazwyczaj na niedostateczne
wykorzystania potencjaáu rozwojowego jednostki samorządu terytorialnego, brak
koniecznej dynamiki w dziaáaniach inwestycyjnych19.
Do czynników wynikających z konstrukcji danego instrumentu finansowego zalicza
siĊ te związane z funkcjonowaniem rynków finansowych (krajowych i zagranicznych)
oraz te wynikające z charakteru danego instrumentu. DuĪe znaczenie ma ocena ryzyka związanego z niepozyskaniem finansowania jak teĪ moĪliwoĞü wycofania siĊ
z transakcji. Gáównym czynnikiem w zakresie instrumentu finansowego jest koszt
pozyskania kapitaáu wraz z jego ceną. Pozostaáe to czas pozyskania oraz stabilnoĞü
finansowania, rozumiana jako podatnoĞü na zmiany przepisów administracyjno-prawnych, warunków otoczenia, poziomu inflacji itp.20
W konsekwencji przy wyborze okreĞlonego sposobu finansowania inwestycji
wáadze samorządowe powinny dokonaü stosownej analizy ww. czynników dla uzyskania oceny ich jakoĞci tak, aby wybraü optymalne Ĩródáo finansowania inwestycji.

ZakoĔczenie

Dokonując wyboru Ĩródáa finansowania konkretnych inwestycji – czy mają to
byü wáasne zasoby budĪetowe, czy Ğrodki zwrotne – jednostki samorządu terytorialnego muszą kierowaü siĊ szeroko pojĊtym kryterium efektywnoĞci i skutecznoĞci.
Zwáaszcza siĊgając po kredyty i poĪyczki, podejmując decyzje o emisji obligacji,
powinny waĪyü nie tylko wielkoĞü moĪliwych do pozyskania tą drogą Ğrodków, koszt
18
19
20

B. Filipiak, op. cit., s. 51–53.
M. JastrzĊbska, op. cit., s. 116.
B. Filipiak, op. cit., s. 65–72.
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i czas niezbĊdne do ich pozyskania, wymogi formalnoprawne związane z danym
Ĩródáem, ale takĪe to, czy nie istnieją inne, alternatywne moĪliwoĞci finansowania,
czy spáata zadáuĪenia wraz z odsetkami nie obciąĪy zbytnio przyszáego budĪetu,
czy nie wpáynie negatywnie na realizacjĊ bieĪących zadaĔ. RozwaĪne i ostroĪne
korzystanie ze zwrotnych Ĩródeá finansowania gwarantuje sprawnoĞü systemu finansowego samorządów, moĪe i powinno zwiĊkszaü przede wszystkim moĪliwoĞci
inwestycyjne, oddziaáując tym samym stymulująco na rozwój gospodarczy danej
jednostki samorządu terytorialnego.
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Reasons and capabilities to run up to a local and regional government debt
An increasing range of tasks carried out by the local government, in conjunction with insufficient
own revenue, limited access to transfer sources increases the demand for funds from non-budgetary
sources, including loans and credits. Their attractiveness, especially in the context of the multiannual
financing of investment projects, creates opportunities to improve local infrastructure, to accelerate
local development, but at the same time generates a risk of deterioration of the financial situation, and
as a result, the socio-economic situation in the event of exceeding the limits of a local finance debt.
The purpose of this article is to identify the essential rationale of the indebtedness of local government
units, but also economic, organizational, and, most importantly, legal restrictions.

