
i Uchwala Nr 1/39 /2018
Skladu Orzekaj~cegoRegionalnej Izby Obrachunkowej w l.odzi

z dnia 28 marca 2018 roku

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdzlerntka 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych(j.t. Oz.U. z 2016 r., poz.561) i art. 91 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publlcznych ( [.t, Oz. U z 2017 r. poz.2077),
Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej lodzi:

1. Ewa Spionek
2. Iwona Kopczvriska
3. Tomasz Karwicki

przewod nlczacy
czlonek
czlonek

uchwala, co nast-=puje:

Opiniuje z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu, mozllwosc splaty kredytu do
kwoty 50.000.000 zl (slownie zlotvch: pi~cdziesiqt mlltonow ) zaciqganego przez Miasto
t.6dz w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu budzetu Miasta lodzi w roku 2018.

Uzasadnienie

W dniu 20 marca 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi wplynql wniosek
Prezydenta Miasta lodzi (pismo znak DFP-Bd-III.3022.2.2018) 0 wydanie opinii
dotyczqcej mozllwoscl splatv kredytu dlugoterminowego zaciqganego przez Miasto t.odz w
Europejskim Banku Inwestycyjnym ( zwanym dalej "EBI").

Opinia wyrazona w sentencji niniejszej uchwaly poprzedzona zostala analiza dokurnentow
bedacvch w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi ( zwanej dalej "Izbq")
na dzleri wydania niniejszej opinii, w szczeqolnosci: danych wynikajqcych z uchwaly
budzetowej Miasta lodzi na 2018 rok oraz uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2040 oraz prognozy kwoty dlugu stanowiqcej
element wieloletniej prognozy finansowej po zmianach (zwanych dalej "prognozq").
W opinii uwzqlednlonc takze wyniki anauzv w zakresie zapewnienia przestrzegania
przeplsow ustawy 0 finansach publlcznych, dotyczqcych uchwalania i wykonywania
budzetow w nastepnych latach, na ktore zactaqnleto i planuje sle zaciqgnqc
zobowiqzania.

Jak wynika z dokurnentow znajdujqcych si~ w rejestrach Izby, Rada Miejska w t.odzi
(zwana dalej "Radq") w Uchwale Nr LXVII/1718/18 z dnia 21 lutego 2018 r. wyrazila
wole zaciqgni~cia zobowiqzania finansowego w formie uruchomienia kredytu
dlugoterminowego w EBI w wysokoscl 50.000.000 zl , zgodnie z §7 pkt 2 i § 8 pkt 2
uchwaly Nr LXIII/1631/17 Rady z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu
miasta t.odzi na 2018 r. Rada wskazala, ze srodkl pochodzace z ww. kredytu
przeznaczone zostana na reallzacje przedslewztec transportowo-drogowych. Rada
postanowila takze, ze splata kredytu i powstalych z tego tvtulu zobowtazan nastapl w
latach 2023-2040.



W uchwale budzetowej Miasta na 2018 rok, po zmianach, ustalono limit zobowiqzan z i-
tytulu zaci~ganych pozyczek i kredytew na pokrycie wyst~pujqcego w ciqgu roku
przejscloweqo deflcytu, na flnansowanie planowanego deflcytu oraz splat~ wczesnlej
zaci~gni~tych zobowiqzari z tytulu pozvczek i kredytow oraz wykupu obligacjido
wysokoscl 700.842.136 zl.

Z prognozy wynika, ze w latach 2018 - 2040 spelniona zostanie zasada okreslona
wart. 242ustawy 0 flnansach publicznych - prognozowane dochodv btezece budzetow w
tych latach zaplanowano w wysokosciach wyzszych od wydatkow blezClcych (zaloiono
uzyskanie nadwyiekoperacyjnych budietu ). Z prognozy wynika tekze , ze w roku 2018
planowana nadwyzka operacyjna winna uksztaltowac si~ na poziomie 270,4 min zl,
natomiast w latach 2019~2026 na poziomie wyzszym tj. w przedziale od 324,6 min zl do
478,8 min zl. POCZClWSZY od 2027 roku zatozono dalszCl tendencie rosneca tej nadwyzkl,
Wykonanie zakladanego poziomu nadwvzek operacyjnych jest istotne nie tylko z punktu
widzenia spelnienia wskaznlkew z art. 243 ustawy 0 flnansach publicznych, ale
determinuje takze flnansowanie zelozonvch w prognozie wydatkow mejatkowvch oraz
splaty dlugu.

W prognozie przyj~to zelozenle, ze w latach 2018 -2019 splata zobowiClzari zaliczanych
do dlugu bedzle flnansowana z planowanych do zaciClgni~cia kredvtow. Zaplanowane w
tych latach przychody zwrotne przeznaczone zostana zarewno na eplate dlugu, jak i
finansowanie planowanego deficytu. W roku 2020 i 2021 przewidziano sptate dlugu
srodkaml pochcdzacvm! z kredytow oraz planowanych do uzyskania nadwvzek
budzetowvch. Z przedtozonej prognozy wynika, ze poczawszv od 2022 roku jedynym
zr6dlem splaty dlugu b~dq srodkl uzyskane z nadwyzek budzetowvch, ktora de facto
powstana z nadwvzek operacyjnych budzetu, Olug Miasta w latach 2018- 2019, wzrasta
w odniesieniu do wartoscl osiqgni~tej na koniec 2017 roku, co jest konsekwencjq
zalozeri przyj~tych w tych latach, bowiem wysokosc planowanych do zaciqgni~cia

przychod6w zwrotnych jest wyzsza od poziomu ich splaty. Najwyzsze cbclazenle
budzetu Miasta splatq dlugu (kwota gl6wna wraz ze zobowiqzaniami akcesoryjnymi)
przewidziane zostalo w roku 2021 oraz latach 2024-2026. Prognozowana kwota dlugu
Miasta na koniec 2018 roku ksztaltuje sl~ na bardzo wysokim poziomie 2.768,3 min zl,
co stanowi 69,4% w odniesieniu do planowanych dochodow budzetu, Z danych
zawartych w prognozie wynika ,ze kwota dlugu oslqgnle najwyzszy poziom w roku 2019
(71,4 % w odniesienlu prognozowanych w 2019 r. dochodow) , zatem ksztaltuje si~ na
poziomie, ocenianym przez Sklad Orzekajqcy jako maksymalny.

Zgodnie z regulq flskalnq wynikajqcq z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych dla danej
jednostki samorzadu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainlk maksymalnego
obclezenla budzetu ztytulu splaty dlugu ustalany jako srednla arytmetyczna obllczona
dla ostatnich trzech lat relacji jej dochcdow biezqcych powlekszonych 0 dochody ze
sprzedazv majqtku oraz pomniejszonych 0 wydatki blezace do dochodew og6lem
budzetu, Z wlelkoscl zelozonvch w prognozie w latach 2018-2040 wynika, ze obctazenle
budzetu Miasta z tytulu splaty dlugu ksztaltowac si~b~dzie ponlzej wskaznlka
maksymalnego ustalonego dla danego roku, zatem spelnlona zostanie regula z art.243
ustawy 0 finansach publicznych. Jednakze w roku 2021 relacja okreslona wart. 243
ustawy 0 flnansach publicznych zostanie spelnlona przy uwzgl~dnieniu wylqczen
ustawowych. Sklad Orzekajqcy zauwaza takze, ze tzw. wskaznlkt jednoroczne (wiersz
9.5 zalqcznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej ), zaplanowane zostaly na
poziomie odpowiednio: 9,9 % W roku 2018 , ponad 10 % W latach 2019-2020 oraz
ponad 11% w latach 2021-2024. Zatem w ocenie Skladu, wykonanle tak wysokich
wskaznlkow jednorocznych, ktore stanowta podstawe ustalenia wskaznlka
maksymalnego, wymaga przede wszystkim reaIizacji planowanych przez Miasto
nadwvzek operacyjnych oraz dochodew ze sprzedazy majqtku (rowntez w roku 2018), ),
w wvsokosclech nie nlzszvch od zatozonvch w prognozie, z uwagi na wvsckosc
obclazenta budzetow tat nastepnvch splatq dlugu.
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Wyi.ej wskazane ustalenia, zdaniem Skladu Orzekajqcego, prowadza do wniosku, i.e w
latach 2020-2026 moztlwosc splatv dlugu Miasta ( w tym przedmiotowego kredytu )
obarczona jest znacznym ryzykiem.

Reasurnujac, rnajac na wzgl~dzie wskazane wyi.ej obszary ryzyka, Sklad orzekajacv
wskazuje na konlecznosc blezaceqo monitorowania zalozeri przvjetych w prognozie w
celu oceny aktualnej sytuacji finansowej Miasta i na tej podstawie wprowadzenia
ewentualnych zmian, dla zapewnienia spelnlenla przez Miasto w latach nastepnych , requl
fiskalnych, wynikajqcych z ustawy 0 finansach publlcznvch. Sklad Orzekajacy podkresla,
i.e wielokrotnie w swoich opiniach wskazywal (por. Uchwala Nr 1/22/2018 Skladu
Orzekajqcego Regionalnej 1zby Obrachunkowej w todzi z dnia 51utego 2018 r.) obszary
ryzyka zwlazane ze splata zaciqgni~tego i planowanego do zaciqgni~cia przez Miasto
dluqu.

W zwlazku z powyi.szym, w szczeqelnoscl z tym, i.e zaciqgany w EBI kredyt wplywa na
poziom dfugu Miasta i obctazenla budzetow jego splata, Sklad orzekejacy postanowif jak
w sentencji.

Od opinii wyrai.onej w niniejszej uchwale sfui.y odwolanle do pefnego skladu Kolegium
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenla uchwafy.

Przewodniczacy

SIdad~~llCC8O

Ewa~~
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