
Uchwala Nr 1/40 /2018
Skladu Orzekaj_cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi

z dnia 28 marca 2018 roku

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdzterntka 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t Dz.U. z 2016 r., poz. 561)
i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (j.t, z 2016 roku
Dz.U. poz. 1870 ze zrn.), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej t.odzi:

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

przewodniczqcy
czlonek
czlonek

uchwala, co nast~puje:

Opiniuje z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu mozllwosc splaty kredyt6w w
Iqcznej wvsokoscl 284.700.000 zl (slownle zlotych: dwlescle oslemdzlestat cztery miliony
siedemset tvslecy) zaciqganych przez Miasto t.6dz z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu w 2018 r. oraz splate wczesnie] zactaqnletvch zobowlazari z tvtulu
pozyczek i kredyt6w oraz wykup wyemitowanych papier6w wartosclowvch,

Uzasadnienie

W dniu 20 marca 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi wplynql wniosek
Prezydenta Miasta t.odzi (pismo znak DFP-Bd-III.3022.3.2018) 0 wydanie opinii
dotvczacej rnozllwoscl splatv kredyt6w dlugoterminowych zaciqganych przez Miasto
t.6dz w 2018 r.

Opinia wyrazona w sentencji niniejszej uchwaly poprzedzona zostera analiza dokument6w
bedacvch w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi ( zwanej dalej "Izbct")
na dzleri wydania niniejszej opinii, w szczeqolnosci: danych wynikajqcych z uchwaly
budzetowej Miasta t.odzi 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 "prognozct''). W
opinii uwzqledntono takze, wyniki analizy w zakresie zapewnienia przestrzegania
przepis6w ustawy 0 finansach publicznych, dotvczacvch uchwalania i wykonywania
budzetow w nastepnych latach, na kt6re zaclaqnleto i planuje si~ zaciqgnqc
zobowiqzania.

Jak wynika z dokument6w znajdujacvch sle w rejestrach Izby, Rada Miejska w t.odzi
(zwana dalej "Radq'') w Uchwale Nr LXVII/1717/18 z dnia 21 lutego 2018 r. wyrazila
wole zaclaqnlecla kredyt6w bankowych na rynku krajowym. Rada wskazala, ze srodkl
pochodzace z ww. kredyt6w przeznaczone zostana na finansowanie planowanego
deficytu w 2018 r. oraz sptate wczesnlej zaclaqnletvch zobowlazari z tvtufu pozyczek i
kredyt6w oraz wykup wyemitowanych papier6w wartosclowvch, Rada postanowila takze,
ze ww. kredyty b~dq splacane maksymalnie do ·2028 r.



W uchwale budzetowej Miasta na 2018 rok, po zmianach, ustalono limit zobowiqzan z
tytulu zaciqganych pozyczek i kredyt6w na pokrycie wyst~pujqcego w ciqgu roku
przejscloweqo deficytu, na finansowanie planowanego deficytu oraz sptat~ wczesnlej
zaciqgni~tych zobowiqzan z tvtulu pozvczek i kredyt6w oraz wykupu obligacji do
wvsokoscl 700.842.136 zl.

Z prognozy wynlka, ze w latach 2018 - 2040 spelnlona zostanie zasada okreslona wart.
242 ustawy 0 flnansach publicznych - prognozowane dochody blezace budzetow w tych
latach zaplanowano w wysokosclach wyzszych od wydatk6w blezC\cych (zaloiono
uzyskanie nadwyzek operacyjnych budietu ). Z prognozy wynika takze , ze w roku 2018
planowana nadwyzka operacyjna winna ukszteltowac 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. POCZqwszy od 2027 roku zatozono dalszq tendencje rosnaca tej nadwvzk],
Wykonanie zakladanego poziomu nadwyzek operacvjnych jest istotne nle tylko z punktu
widzenia spelnienia wskaznik6w z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych, ale
determinuje takze finansowanie zefozonvch w prognozie wydatk6w majqtkowych oraz
sptaty dlugu.

W prognozie przyj~to zelozente, ze w latach 2018 -2019 sptata zobowiqzan zaliczanych
do dlugu bedzle finansowana z planowanych do zaciqgnl~cia kredyt6w. Zaplanowane w
tych latach przychody zwrotne przeznaczone zostana zar6wno na sptat~ dlugu, jak i
finansowanie planowanego deficytu. W roku 2020 i 2021 przewidziano splate dlugu
srodkarnl pochodzqcymi z kredyt6w oraz planowanych do uzyskania nadwyzek
budzetowvch. Z przedtozonej prognozy wynika, ze poczawszy od 2022 roku jedynym
zr6dlem sptaty dlugu b~dC\ srodkl uzyskane z nadwvzek budzetowvch, kt6ra de facto
powstanq z nadwyzek operacyjnych budzetu, Dlug Miasta w latach2018- 2019, wzrasta
w odniesieniu do wartosci osiC\gni~tej na konlec 2017 roku, co jest konsekwencja zalozeri
przyj~tych w tych latach, bowiem wysokoscplanowanych do zaciqgnl~cia przychod6w
zwrotnych jest wyzsza od poziomu ich sptaty. Najwyzsze obclazenle budzetu Miasta
splata dlugu (kwota gl6wna wraz ze zobowtezenleml akcesoryjnymi) przewidziane zostelo
w roku 2021 oraz latach 2024-2026. Prognozowana kwota dlugu Mlasta na koniec 2018
roku ksztaltuje si~ na bardzo wysokim pozlomie 2.768,3 min zl, co stanowi 69,4% w
odniesieniu do planowanych dochod6w budzetu, Z danych zawartych w prognozie
wynika, ze kwota dlugu osiC\gnie najwyzszy pozlom w roku2019 (71,4 % w odniesieniu
prognozowanych w 2019 r. dochod6w), zatem ksztaltuje si~ na pozlomie, ocentanvrn
przez Sklad Orzekajqcy jako maksymalny.

Zgodnie z regulq flskalna wynikajqcq z art. 243 ustawy 0 flnansach publicznych dla danej
jednostki samorzadu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaznlk maksymalnego
obclazenta budzetu z tytulu sptaty dlugu ustalany jako srednta arytmetyczna obliczona
dla ostatnich trzech lat relacji jej dochod6w biezqcych powlekszonvch 0 dochody ze
sprzedazv majfltku oraz pomniejszonych 0 wydatki blezace do dochod6w og6Jem
budzetu, Z wlelkoscl zalozonvch w prognozie w latach 2018-2040 wynlka, ze obclazenle
budzetu Miasta z tytulu sptaty dlugu ksztattowac sl~ bedzle ponlze] wskaznlka
maksymalnego ustalonego dla danego roku, zatem spetnlona zostanie regula z art.243
ustawy 0 flnansach publicznych. Jednakze w roku 2021 relacja okreslona wart. 243
ustawy 0 fina·nsach publicznych .zostanie spetniona przy uwzglfldnieniu wylC\czen
ustawowych. Sklad OrzekajC\cy zauwaza takze, ze tzw. wskazniki jednoroczne (wlersz
9.5 zalll.cznika nr 1 do wielo/etniej prognozy finansowej) zaplanowane zostaly na
poziomie odpowlednlo: 9,9% w roku 2018, ponad 10% w latach 2019-2020 oraz ponad
11% w latach 2021-2024. Zatem w ocenie Skladu, wykonani'e tak wysokich wskaznik6w
jednorocznych, kt6re stanowla podstawe ustalenia wskaznlka maksymalnego, wymaga
przede wszystkim realizacji planowanych przez Miasto nadwyzek operacyjnych oraz
dochod6w ze sprzedazy majqtku (r6wniei w roku 2018), w wysokosciach nie nlzszych od
zatozonvch w prognozie, z uwagi na wysokosc obciC\zenia budzetew lat nastepnvch sptatq
dlugu.
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Wyzej wskazane ustalenia, zdaniem Skladu orzekaj Clceg0, prowadza do wniosku, ie w
latach 2020-2026 mozllwosc splatv dlugu Miasta (w tym przedmiotowych kredytow)
obarczona jest znacznym ryzykiem.

Reasurnujac, rnajac na wzqledzle wskazane wyzej 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 spelnlenta przez Miasto w latach nastepnvch , regul
fiskalnych, wvnlkajacvch z ustawy 0 finansach publicznych. Sklad orzekajacy podkresla,
ze wielokrotnie w swoich opiniach wskazywal (por. Uchwala Nr //22/2018 Skladu
Orzekajqcego Regionalnej 1zby Obrachunkowej w t..odzi z dnia 51utego 2018 r.) obszary
ryzyka zwlazane ze splata zaciqgni~tego i planowanego do zactaqnlecla przez Miasto
dluqu.

W zwlazku z powyiszym, w szczeqolnoscl z tym, ie zaciqgane kredyty bankowe na rynku
krajowym wplywajCl na poziom dlugu Miasta i obctazenla budzetow ich splata, Sklad
Orzekajqcy postanowll jak w sentencji.

Od opinii wyraionej w niniejszej uchwale sluiy odwolanie do pelnego skladu Kolegium
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenta uchwaly.
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