
Uchwata Nr I/ 128 /2016 
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi 

z dnia 4 sierpnia 2016 roku 

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 561 ) i 
art. 91  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 
2013 roku Dz.U. poz. 885 ze zm.), Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
lodzi: 

1. Ewa spionek 
2. Anna Kaimierczak 
3. Pawet JaSkiewicz 

C 

przewodniczqcy 
czlonek 
czlonek 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje moiliwoSt splaty kredyt6w w lqcznej wysokoSci 170.000.000 zl (stownie 
zlotych: sto siedemdziesiqt milion6w ) zaciqganych przez Miasto l 6 d i  w roku 2016 w 
Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), formutujqc istotne uwagi zawarte w 
uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi  wplynql wniosek (pismo DFP - 6d.- 
VIII.302.3.20 16) Prezydenta Miasta lodzi o wydanie opinii dotyczqcej mozliwojci splaty 
kredytbw przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu oraz splatq wczegniej 
zaciqgnietych zobowiqzan w tqcznej wysokoSci 170.000.000 zt. 

Rada Miejska w todzi w Uchwale Nr XXXII/850/16 podjetej w dniu 6 lipca 2016 roku 
postanowita zaciqgnqt kredyt na rynku zagranicznym w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym do wysokof ci 100.000.000 z l  na pokrycie planowanego deficytu budzetu 
2016 r., z przeznaczeniem na realizacje przedsiewziei transportowo/drogowych oraz 
sptate wczeSniej zaciqgnietych zobowiqzan z tytutu kredyt6w , pozyczek i obligacji . W 
Uchwale Nr XXXII/851/16 Rada wyrazita wole zaciqgniecia kredytu na rynku 
zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym do wysokoici 70.000.000 zl na 
pokrycie planowanego deficytu budietu 2016 r., z przeznaczeniem na realizacje 
przedsiewzieC rewitalizacyjnych oraz sptate wczegniej zaciqgnietych zobowiqzan z tytulu 
kredytow, pozyczek i obligacji. Z przedmiotowych uchwat Rady wynika, ie kredyty te w 
lqcznej kwocie 170.000.000 zl, zostanq splacone w latach 2021-2040 z dochod6w 
wlasnych Miasta lodzi. Zgodnie z treSciq ww. uchwal Rady , powyisze zobowiqzania 
zostajq zaciqgniete w formie uruchomienia ostatniej transzy kredytu dtugoterminowego 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - stosownie do zapisow 3 1  i 53 zawartych 
uchwatach Nr V/83/15 i Nr V/84/15 Rady Miejskiej w lodzi  z dnia 2 1  stycznia 2015 roku 



Opinia wyraiona w sentencji niniejszej uchwaly poprzedzona zostala analizq dokumentdw 
bedqcych w posiadaniu Izby na dzieri wydania niniejszej opinii, w szczeg6lnoSci danych 
wynikajqcych z uchwaly budietowej Miasta lodzi na 2016 rok, oraz uchwaly w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta lodzi na lata 2016-2040 wraz ze 
zmianami i prognozy kwoty dlugu stanowiqcej element wieloletniej prognozy finansowej - 
zwanych dalej ,,prognozq", jak rowniei danych znajdujqcych sie w rejestrach Izby. 

W uchwale budietowej Miasta na 2016 rok ustalono limit zobowiqzari z tytulu 
zaciqganych poiyczek, kredytdw, emisji obligacji komunalnych na pokrycie 
wystepujqcego w ciqgu roku przejiciowego deficytu, na finansowanie planowanego 
deficytu oraz splatq wczeSniej zaciqgnietych zobowiqzari w wysokoSci 506.582.500 zt. Z 
treSci uchwaly budietowej Miasta na 2016 rok oraz prognozy wynika, i e  z Srodk6w 
finansowych uzyskanych przez Miasto z tytulu kredyt6w zaciqganych w EBI w lqcznej 
wysokoSci 170.000.000 zl, na finansowanie planowanego deficytu przeznacza sie kwote 
145.011.243 zl , natomiast z pozostalej czeSc1 tj. w kwocie 24.988.757 zl Srodki z tych 
kredytdw przeznaczone zostanq na sfinansowane splaty wczeSniej zaciqgnietych 
zobowiqzari dlugoterminowych. 

Z prognozy wynika, ze w latach 2016 -2040 spelniona zostanie zasada okreilona w art. 
242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, prognozowane 
dochody bieiqce budiet6w zaplanowano w wysokoSciach wyiszych od wydatkow 
bieiqcych - zatem planuje sie w tych latach osiqgniqcie nadwyiki operacyjnej. W 
prognozie przyjeto zaloienie, i e  w latach 2016-2023 nadwyika operacyjna winna 
uksztaltowad. sie w przedziale od 243,6 mln do 472,l rnln zl. Poczqwszy od 2023 roku do 
konca obowiqzywania prognozy tj. do roku 2040 zalozono dalszq tendencjq rosnqcq tej 
nadwyiki. 

Zgodnie z regutq wynikajqcq z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej 
jednostki samorzqdu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainik maksymalnego 
obciqienia budietu z tytulu splaty dlugu ustalany jako Srednia arytmetyczna relacji z 
trzech poprzedzajqcych lat dochoddw bieiqcych powiekszonych o dochody ze sprzedaiy 
majqtku oraz pomniejszonych o wydatki bieiqce do dochod6w ogotem budietu tej 
jednostki. 

W prognozie Miasto przyjqlo, i e  w roku 201 6 splata zobowiqzari zaliczanych do dlugu 
bedzie finansowana z przychodow zwrotnych ( tj. kredytdw planowanych do zaciqgniecia 
na rynku zagranicznym) oraz wolnych Srodkdw . Prognozowana kwota dlugu Miasta na 
koniec 2016 roku ksztaltuje sie na bardzo wvsokim ~oziomie 2.809.5 rnln z l  . W latach 
2017 -2018 splata zobowiqzari zaliczanych do dlugu bedzie finansowana z nadwyiki 
budietowej, wolnych Srodkow z lat ubieglych oraz przychodow zwrotnych. Jak wynika z 
prognozy, w latach 2017-2018 na splate wczeiniej zaciqgnietych zobowiqzan 
dlugoterminowych planuie sie ~rzeznaczvC ~rzvchodv zwrotne w lacznei wvsokoSci 206.4 
rnln zl . W prognozie zatoiono, i e  od 2019 roku sptata zobowiqzan zaliuanych do dlugu 
dokonywana bedzie r e  Srodk6w pochodzqcych z nadwyiki budietowej, kt6ra de facto 
powstanie z nadwyiki operacyjnej budietu. 

Montai finansowy przyjety w prognozie przewiduje , i e  w roku 2016 Srodki uzyskane z 
tytulu nadwyiki operacyjnej oraz dochod6w ze sprzedaiy majqtku przeznaczone zostanq 
wylqcznie na finansowanie wydatk6w majqtkowych. Poczqwszy od roku 2017 Srodki z 
nadwyiek operacyjnych stanowik bedq ir6dlo finansowania zarbwno wydatkbw 
majqtkowych, jak i splaty dlugu. W latach 2021-2022 faktyczne obciqienie budietu 
Miasta sptatq dlugu wraz z wydatkami na odsetki i dyskonto (tj. z pominieciem 
wylqczeh, pmyjetych dla wyliczania wskainikdw, o ktdrych mowa w art. 243 ustawy o 
finansach publicznych) - osiqgnie bardzo wysoki poziom odpowiednio: 423,6 rnln zl ; 
411,6 rnln zl . 
W ocenie Skladu wskainiki jednoroczne ustalane na podstawie art. 243 - stanowiqce 

podstawe do wyliczenia dopuszualnego maksymalnego wskainika obciqzenia budzetu 
splatq dlugu - wynikajqce z prognozy Miasta od roku 2016, zalozono na wysokim 
poziomie. Przy powyiszym Sklad Orzekajqcy odnotowuje, i e  na wysokoSi wskainika 



jednorocznego ustalonego w roku 2016, w spos6b istotny wplywa wielkoSC dochod6w ze 
sprzedazy majqtku planowanych do uzyskania w wysokoSci 156 mln zl. 

Miasto wprawdzie wykazato w prognozie, i e  obciqzenie budietu sptatq dlugu do korica 
2040 roku uksztaltuje siq ponizej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, 
jednakze w roku 2020 relacja okreglona w art. 243 ustawy o finansach publicznych 
zostanie spelniona przy uwzglednieniu wylqczeri ustawowych. Sklad Orzekajqcy 
podkregla, i e  w latach 2017 - 2022 wskainik obciqienia budietu splatq dtugu oscylowaC 
bedzie w granicach wskainika maksymalnego. W ocenie Skladu Orzekajqcego, ustalona 
w prognozie Miasta mozliwoX splaty dlugu w latach 2017 - 2022 obciaiona iest duzvm 
rvzvkiem, bowiem w celu splaty zalozonego dlugu Miasta i spelnienia reguly wynikajqcej 
z art. 243 ustawy o finansach publicznych, niezbedne jest osiqgniqcie zarowno 
zaloionych w prognozie wskainikdw jednorocznych jak i nadwyiek budietowych, z 
ktorych Srodki poczqwszy od 2019 roku stanowid bedq jedyne ir6dlo finansowania 
splaty dlugu. Sklad Orzekajqcy podkreSla, ze splata kredytow zaciqganych w 
Europejskim Banku Inwestycyjnym rozpoczyna sie w roku 2021, zatem w czasie 
opisanym wyzej . 
Sklad Orzekaiacv zauwaza. ze wielokrotnie w swoich o~ in iach wskazvwa~, ze konieczne 
jest stale rnonitorowanie svtvacii finansowel Miasta oraz realizacia zalozen ~rzvietvch w 
proanozie , w taki sposcib . abv w kaidvm koleinvm roku budietowvm, s~elnione zostatv 
requtv wvnikaface z ustawv o finansach publicznvch. co umozliwi uchwalanie budzetow 
lat naste~nvch zaodnie z obowiazulacvm Drawem. W ocenie Sktadu, decvzie o r~anow 
Miasta dotvczace zaciaaania nowvch zobowiazan dtuqoterminowvch w zakresie 
przvchodow zwrotn~ch iak i ~rzedsiewziei, ~ow innv  zostai ic i i le  ~owiazane z bieiacq 
ocena svtuacii finansowei Miasta. 

W zwiqzku z powyiszym, w szczeg6lno6ci z tym, ze zaciqgane kredyty wplywajq na 
poziom dlugu Miasta i obciqzenia budietbw jego splatq, Sklad Orzekajqcy postanowil jak 
w sentencji. 

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do pelnego sktadu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly. 


