
UchwalaNrI/228/2015 
Skladu Orzekajctcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi 

z dnia 15 grudnia 2015 roku 

w sprawie opinii do projektu uchwaly 0 wieloletniej prognozie finansowej 
oraz mozliwosci sfinansowania planowanego deficytu budzetu Miasta t.odzi 

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku 0 

regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 z pozniejszymi 
zmianami ) i art. 230 ust.3 oraz art. 246 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 

finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z pozniejszymi zmianami), Sktad 
Orzekajqcy Regionalnej 1zby Obrachunkowej todzi: 

1. Ewa Spionek 
2. 1wona Kopczynska 
3. Anna Kazmierczak 

przewodniczqcy 
cztonek 
cztonek 

uchwala, co nast~puje: 

§1 

Opiniuje projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta todzi na lata 
2016-2040, formutujqc istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu. 

§2 

Opiniuje pozytywnie z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu moiliwosc 
sfinansowania w 2016 roku planowanego deficytu budietu Miasta todzi. 

Uzasadnienie 

Sktad Orzekajqcy formutujqc opini~ zawartq w §1 sentencji przyjqt za podstaw~ dane 
wynikajqce z projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
przedsi~wzi~c oraz zatqczonej do niej prognozy kwoty dtugu- zwanej dalej "prognozq"
oraz dodatkowych wyjasnien Skarbnika Miasta todzi zawartych w pismie znak DFP-Bd-
11.3024.165.2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku. 

Jak wynika z przedtoionej prognozy zawiera ona elementy okreslone w art.226 ust. 1 i 
2a ustawy 0 finansach publicznych i obejmuje lata sptaty dtugu. Zatqcznik Nr 2 do 
projektu dotyczqcy przedsi~wzi~c sporzqdzony zostat w spos6b zgodny z wymogami 
okreslonymi w art.226 ust.3 i 4 ustawy 0 finansach publicznych. 

Wielkosci przyj~te w prognozie i projekcie budietu Sq zgodne w zakresie wynikajqcym z 
art. 229 ustawy 0 finansach publicznych. 

Z przedstawionej prognozy wynika nadto, ie w latach 2016 - 2040 spetniona zostanie 
zasada okreslona wart. 242 ustawy 0 finansach publicznych - prognozowane dochody 
bieiqce budiet6w w tych latach zaplanowano w wysokosciach wyiszych od wydatk6w 
bieiqcych. Z prognozy wynika, ie latach 2016-2021 planowana nadwyika operacyjna 



winna uksztaftowac si~ w przedziale od 251,4 min do 404,4 min Z1. POCZqwszy od 2022 
roku zafozono dalszq tendencj~ rosnqcq tej nadwyzki. 

W prognozie przyj~to zafozenie, ze w latach 2016 - 2022 na realizacje zadan 
majqtkowych przeznaczy si~ fqcznie 1.786,6 min Zf, z tego na przedsi~wzi~cia planuje si~ 
wydatki majqtkowe w wysokosci 1.263,9 min Zf. Z tresci "Objasnien do wykazu 
przedsi~wzi~c na lata 2016-2019 i lata nast~pne" wynika, ze w zafqczniku Nr 2 w grupie 
1.3.2., wyodr~bniono przedsi~wzi~cia, w odniesieniu do ktorych planuje si~ pozyskac 
srodki mi~dzy innymi z budzetu UE. tqczna wysokosc wydatkow planowanych do 
poniesienia ze srodkow wfasnych Miasta - w odniesieniu do przedsi~wzi~c planowanych 
do dofinansowania srodkami z budzetu UE - uj~ta w prognozie w latach 2016 -2022 
oscyluje na poziomie 424,1 min Zf. Natomiast planowane do pozyskania srodki z budzetu 
UE- ktore nie Sq ujfgte w prognozie zarowno po stronie dochodow jak i wydatkow -
zamykajq si~ w kwotq 819,8 min z~, w tym: na projekty dotyczqce Rewitalizacji 
przewiduje si~ dofinansowanie w wysokosci 353,2 min Zf, na przedsi~wzi~cie pn. 
"Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w 
metropolii lodzkiej wraz z zakupem taboru do obslugi trasy W-Z oraz innych linii 
komunikacyjnych i modernizacjq zajezdni tramwajowych w todzi" odpowiednio 
411 min Zf. Ponadto, w prognozie przyj~to, ze w 2017 roku w fqcznej kwocie wydatkow 
majqtkowych planowanych w wysokosci 268,3 min zf - wydatki na przedsi~wzi~cia 
stanowiq 94,4%- zatem na pozostafe zadania inwestycyjne ( w tym np. rezerwy celowe, 
zadania budtetu obywatelskiego ) przewidziano 15 min zf. W latach 2019-2022 wysokosc 
wydatkow majqtkowych ulega znacznemu obnizeniu, bowiem uksztaftuje si~ w 
przedziale od 173, 1 min zf do 156,7 min zf. 

W przedfozonej do zaopiniowania prognozie przyj~to zafozenie, ze w roku 2016 spfata 
zobowiqzan zaliczanych do dfugu b~dzie finansowana z przychodow zwrotnych 
(tj. kredytow planowanych do zaciqgnifgcia na rynku krajowym i zagranicznym). 
Prognozowana kwota dfugu Miasta na koniec 2016 roku ksztaftuje si~ na bardzo 
wysokim poziomie 2.903,5 min zt tj. 82,6% w odniesieniu do planowanych dochodow 
budzetu 2016 roku. W latach 2017 -2018 spfata zobowiqzan zaliczanych do dfugu b~dzie 
finansowana z wolnych srodkow z lat ubiegtych oraz przychodow zwrotnych. Jak wynika z 
prognozy w latach 2016-2018 na sptat~ wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzan 
dtugoterminowych planuje si~ przeznaczyc przychody zwrotne w tacznej wysokosci 
357,98 min zt . Z prognozy wynika takze, ze od 2019 roku sptata zobowiqzan zaliczanych 
do dfugu dokonywana b~dzie ze srodkow pochodzqcych z nadwyzki budzetowej, ktora de 
facto powstanie z nadwyzki operacyjnej budzetu. 

POCZqwszy od 2014 roku dla danej jednostki samorzqdu terytorialnego obliczany jest 
indywidualny wskaznik maksymalnego obciqzenia budzetu z tytutu sptaty dtugu ustalany 
jako srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow 
biezqcych powi~kszonych 0 dochody ze sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych 0 

wydatki biezqce do dochodow ogotem budzetu , zgodnie z regufq wynikajqcq z art. 243 
ustawy 0 finansach publicznych. Dla ustalenia w sposob prawidtowy wskaznikow 
zadfuzenia bardzo istotne staje si~ planowanie oraz wykonanie dochodow zarowno 
biezqcych, jak i majqtkowych. Ustalanie maksymalnego wskaznika obciqzenia budzetu 
sptatq dfugu wiqze si~ w sposob bezposredni z wielkosciami wydatkow majqtkowych 
sfinansowanych ze srodkow wtasnych oraz nadwyzki budzetu odniesionych do wartosci 
dochodow ogofem. 

Z montazu finansowego przyj~tego w prognozie wynika, ze w roku 2016 srodki uzyskane 
z tytuJu nadwyzki operacyjnej oraz dochodow ze sprzedazy majqtku przeznaczone 
zostanq wytqcznie na finansowanie wydatkow majqtkowych. POCZqwszy od roku 2017 
srodki z nadwyzek operacyjnych stanowic b~dq zrodto finansowania zarowno wydatkow 
majqtkowych jak i spfaty dJugu. W latach 2020-2022 przewiduje si~, ze faktyczne 
obciqzenie budzetu Miasta sptatq dtugu wraz z wydatkami na odsetki i dyskonto 
(tj. z pominifgciem wylqczen, przyjfgtych dla wyliczania wskainikow, 0 ktorych mowa w 
art. 243 ustawy 0 finansach publicznych) - osiqgnie poziom odpowiednio: 
409,7 min z~; 424,9 min zt ; 440,1 min z~. 
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W ocenie Sktadu wskazniki jednoroczne ustalane na podstawie art. 243 - stanowiqce 
podstaw~ do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika obciqzenia budzetu 
splatq dlugu - wynikajqce z prognozy Miasta, od roku 2016 zatozono na wysokim 
poziomie. Przy powyzszym Sktad Orzekajqcy odnotowuje, ze na wysokosc wskaznika 
jednorocznego ustalonego w roku 2016, w sposob istotny wptywa wielkosc dochodow ze 
sprzedazy majqtku planowanych do uzyskania w kwocie 142,6 mIn zt . Ponadto Sktad 
wskazuje ,ze na uksztaltowanie si~ wskaznika jednorocznego, moze miec takze wptyw, 
wysokosc dochodow (ktore nie Sq uj~te w projekcie prognozy ), a przewidywane Sq do 
uzyskania w latach 2016-2022 , w formie dofinansowania przedsi~wzi~c majqtkowych 
srodkami pochodzqcymi z budzetu UE . 

Miasto wprawdzie wykazato w prognozie, ze obciqzenie budzetu sptatq dtugu uksztattuje 
si~ ponizej wskaznika maksymalnego ustalonego dla danego roku, jednakze w roku 
2020 relacja okreslona wart. 243 ustawy 0 finansach publicznych zostanie spetniona 
przy uwzgl~dnieniu wytaczen ustawowych. Ponadto, Sktad Orzekajacy podkresla, ze w 
latach 2020 - 2022 wskaznik obciazenia budzetu sptata dtugu ksztattowac si~ bedzie na 
bardzo wysokim poziomie odpowiednio: 10,49%; 10,65%; 10,83% przy uwzgl~dnieniu 
wytaczen, 0 ktorych mowa wart. 243 ust. 3a ustawy 0 finansach publicznych. 

W ocenie Sktadu Orzekajqcego, ustalona w prognozie Miasta mozliwosc sptaty dtugu w 
latach 2019 - 2022 obciazona jest duiym ryzykiem, bowiem w celu sptaty zatoionego 
dtugu Miasta i spetnienia reguty wynikajqcej z art. 243 ustawy 0 finansach publicznych, 
niezb~dne jest osiqgni~cie wskaznikow jednorocznych na poziomie nie nizszym od 
zaloionego w prognozie . 

W konsekwencji przyj~tego w prognozie montazu finansowego, uzyskanie zakladanego 
poziomu nadwyiek operacyjnych oraz dochodow ze sprzedazy majatku jest niezb~dne 
dla wykonania w latach obj~tych prognoza planowanych wydatkow majatkowych, jak 
rowniez determinuje mozliwosc splaty dlugu. 

Majac powyzsze na wzgledzie, Sklad Orzekajacy wskazuje, ze decyzje organu 
wykonawczego dotyczace zaciqgania zobowiazan powinny zostac scisle powiqzane z 
biezqcq ocenq sytuacji finansowej Miasta. Sktad Orzekajqcy zauwaza, ze wielokrotnie w 
swoich opiniach wskazywat obszary ryzyka zWiqzane ze sptatq dtugu zaciagnietego i 
planowanego do zaciagni~cia przez Miasto . 

Sktad Orzekajqcy podkresla rowniez, ze kryterium realistycznosci wieloletniej prognozy 
finansowej jest kierowane w pierwszej kolejnosci do orqanow jednostki samorzadu 
terytorialnego, zatem to organy Miasta (stanowiC/,cY i wykonawczy), w wyniku podj~tych 
decyzji ksztaltujq sytuacj~ finansowq jednostki samorzqdu terytorialnego. 

Jak wynika z powyzszej analizy, Sktad Orzekajqcy ocenH przedtozony projekt wieloletniej 
prognozy finansowej oraz zawartej w niej prognozy kwoty dlugu, uwzgl~dniajqc wytyczne 
wynikajqce z art. 230 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych, zgodnie z ktorymi opini~ do 
projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, 
przedstawionego wraz z projektem uchwaty budzetowej, regionalna izba obrachunkowa 
wydaje ze szczegolnym uwzgl~dnieniem zapewnienia przestrzegania przez jednostk~ 
samorzqdu terytorialnego przepisow tej ustawy dotyczqcych uchwalania i wykonywania 
budzetow w latach nast~pnych, na ktore zaciqgni~to i planuje si~ zaciqgnqc zobowiqzania 
i majqc na wzgl~dzie poczynione uwagi, przede wszystkim w zakresie ryzyka zwiqzanego 
ze sptatq dtugu Miasta , Sktad postanowit wydac opini~ zawartq w §1 sentencji niniejszej 
uchwaly. 

Sktad Orzekajqcy formutujqc opini~ zawartq w § 2 sentencji niniejszej uchwaty przyjqt za 
podstaw~ dane wynikajqce z projektu budzetu Miasta t.odzi na 2016 rok oraz prognozy 
kwoty dtugu zatqczonej do projektu wieloletniej prognozy finansowej. Ocena mozliwosci 
sfinansowania planowego deficytu 2016 roku dokonana zostata z uwzgl~dnieniem 
spetnienia warunkow ustawowych, w tym reguty art. 243 ustawy 0 finansach publicznych. 
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Na podstawie okreslonych w projekcie budzetu 2016 roku wielkosci dochodow i wydatkow 
ustalono, ze planowany deficyt stanowi 24.810.260 zf i sfinansowany b~dzie przychodami 
z tytulu planowanego do zaciqgni~cia kredytu na rynku krajowym w wysokosci 
204.357 zf, pozyczkami z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokosci 3.500.000 zf, wolnymi srodkami jako nadwyzkq srodk6w 
pieni~znych na rachunku biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczen kredyt6w i 
pozyczek z lat ubiegfych w wysokosci 21.105.903 zf . 

Przyjmujqc za podstaw~ wyniki analizy przedfozonych Izbie dokument6w przy zafozeniu 
pefnej realizacji wielkosci w nich wykazanych oraz zakfadajac, ze Miasto uwzgl~dni 
uwagi sformufowane w uzasadnieniu do § 1 niniejszej uchwafy, Skfad Orzekajqcy 
stwierdza, ze w latach spfaty planowanego do zaciqgni~cia w latach 2016 - 2018 dfugu, 
Miasto zachowa prawem przewidziane ograniczenia w zakresie wskaznik6w obciqzenia 
budzet6w lat nast~pnych spfatq dfugu, zatem posiada mozliwosc sfinansowania 
planowanego deficytu okreslonego w projekcie budzetu na 2016 rok. Majqc na 
wzgl~dzie powyzsze, Skfad Orzekajqcy postanowH wydac opini~ zawartq w § 2 
sentencj i uchwafy. 

Stosownie do art. 230 ust. 3 oraz art.246 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 

finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostk~ samorzqdu 
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach okreslonych w 
ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 0 dost~pie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 782 z pozniejszymi zmianami). 

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale sfuzy odwofanie do pefnego skfadu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia dor~czenia uchwafy. 

PrzcwooniczQcy 
Skfadu O~.~t; , jqcego 
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