
Uchwata Nr 1/184 /a013 
Sktadu Onekafqcsgo Regionalnej Izby Obtachunkowef w todzi 

z dnia 8 Iistopada 2013 roku 

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. D2.U. 2012r., poz. 1113) i art. 91 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o flnansach publicznych (D2.U. Nr 157 poz. 1240 z 
pbtnlejszyml zmlanaml), Sk+ad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej kodzi: 

I. Ewa ~p ionek  
2. Iwona Kopczyfiska 
3. Anna Kaimieruak 

przewodniczqcy 
donek 
atone k 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje rnotliwoSC sptaty poiyukl w wysokoSci 269.650 z# (slownie zlotych: 
dwiekie szegedziesiqt dziewiqt tysiwy szeSCset piqddrieslqt) zaclqganej w roku 2013 
przez Miasto kbdf w Wojewbdzktm Funduszu Ochrony ~rodowiska I Gospodarki Wodnej 
w kodzi, formulujpc lstotne uwagl xawarte w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

W dniu 22 paidziernika 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 
wp4ynqt wniosek (pismo DFP-Bd-III.3051.12. 4.2013) Prezydenta Miasta kodzi o 
wydanle opinii dotyuqcej motliwoSci sptaty pofyczki zadqganej przez Miasto w 2013 
roku. 

Prezydent Mlasta kodzi dzialajqc na podstawie upowatnlenia udzielonego przez Radg 
Miejskq w kodzl w uchwale budietowej Miasta na 2013 rok, wydai w dniu 8 pafdziernika 
2013 roku zamdzenie Mr 5051/V1/13 , w ktorym postanowil o zaciqgnieciu w 2013 roku 
poiyaki  w wysokoSci 269.650 rt w Wojewddzkim Funduszu Ochrony ~rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w W z i  z przeznaaeniem na realizaae zadania pn. ,Przebudowa, 
rozbudowa wraz ze zmianq uiytkowania budynku szkolnego na przedszkoie i budowa 
urrqdzeh budowlanych przy ul. Jugodawiahskiej 2- terrnomodernizacja ". 
Z uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie uchwalenia budietu miasta b d z i  na 2013 
rok 1 zmian budietu wynika, ie poiyuka ta  przeznauona zostanie na Rnansowanie 
planowanego deficytu, w ramach ktbrego realizowane bedq wydatkl inwestycyjne 
dotyuqce wskazanego wyzej zadania . Prredmlotowa poiyczka I powstate z tego tytulu 
zobowlqzanla zostanq splacone z dochodhw wlasnych Mlasta kodzi do kohca 2023 roku. 

Opinia wyraiona w sentencjl ninlejszej uchwab poprzedzona zostaka analizq dokument6w 
bqdqcych w posiadaniu Izby, na dzieh wydania niniejszej oplnli, w szczeg6lnoSci uchwaty 
budretowej Miasta na 2013 rok, prognozy kwoty dlugu stanowiqcej element wieloietniej 
prognozy finansowej Miasta sprawozdah z wykonania budietu za lata 2011-2012. 

W uchwale budxetowej Miasta na 2013 rok ustatono limit robowlqza~ z tytulu 
zaciqganych kredytbw, poiyuek, emisji obligacji komunalnych na pokrycie 
wystepujqcego w ciqgu roku przejSciowego deficytu, na finansowanle planowanego 
deficytu oraz splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzah w wysokoSci 925,947,965 zl. 

Z wieloletnlej prognozy finansowej Miasta wynIka , t e  w latach 2013-2023 spefniona 
zostanle zasada okreglona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 



publfnnych, pmgnozowane dochody btuqce pudket6w w tych latach zaplanowano w 
wysoko5dach wykszych od wydatk6w btst~cych, b k  wiw planuje siq ostqgnlwie 
nadwyxkl operacyjnej budietu, w tym ;w mku :2013 na poziomie 136,l mln zl , w 2014 
roku 186,9rnln zi .Pocqwszy od 2015 pozlom nadwyiki operacyjnej Istotnie wzrasta, 
osiqgajqc w roku 2017 wysokdd 285,7rnln 24 a w latach 2018-2023 planowana 
wlelkoX m j e  dq w przedziale od 314,3 ~ l n  r# do 461,8 mln d. P m  powyfszym 
Skhd Orzskajpq odnotowuje ntslrorzysUq tendencjq zrnnlejszanla w ciqgu 
20 13 roku planowanego poxiomu nadwyEv operacyjnej. 

Zakhdajqc peEnq reallzacje przylqtych ~ v i e l k m  wynlkajqcych t prognozy , w 
tym pnede wszystkim dochodbw, wskafnl6 paziomu dlugu Miasta w roku 2013 
oscylowd bdzie na m o  wvsoklm$&rnte 61.44 9% - a ptzy uwzglqdnieniu art. 
170 ust. 3 ustawy r dnia 30 czerwm 2005 rokq o finansach publicznych wskainik obnia 
sie do 56.42 % I nadal po-ie wso@ bowlem dopuszcralna grant- poziomu 
zadkr2mb jed nostkl samomqdu terytorlalnego wynosi 60% ((pohwnaj art. I70 ustawy t 
dnia 30 czenvca o finansach publ/unycFn ZOOS r. w mlwku art. 121 ust.8 ustawy r dnia 
27 sierpnia 2009 mku mepisy  wprowadzaj~ce ustawq o flnansach pubIlanych(Dz.U. Nr 
157 poz. 1241)]. W mku 2013 obowiqzuje dwnlek wskalnik okreSlony w art. 169 ust. 1 
u-wy z dnia 33 czenvca 2005 r. ushwy o ffkilsach publicznych, r kthrego wynika, ze 
iqana kwota obcieenia budfetu z tytuCu swty  dhrgu przypadajgca w danym roku 
budtetowym, nie m o b  przekmczyC 15% plan&anych na dany rot budtetowy dochodbw 
tel jednostkl. Na podstawle dokument6w bs&cych w dyspozyaf Sktadu Olzekajqcego 
ustalono, xe wskafnik wynjkajelcy z art. 169 u b w y  p n y  uwzglqdnieniu phnowanych do 
zadqgn twia 1 sptaty zo bowiqzail dtugoterm tnowych wykazanych pnez  Miasto w prog nozk 
kwoty dhgu wynieste w 2913 mku 4,63 % ,a ]pny uwzglqdnlenfu art. 169 usk. 3 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o flnansach publimych wskainlk ten obnlty siq do 3,25 48, 
tat wlqc poni2ej dopuszczalnej granicy IS%! W roku 2013 planuje sle ,te wydatki 
bt-ce zwlqzane z obslugq dugu b& wyisze crd kwoty ro~chodbw budietu 
prreznaczonej na splatq at kapitalowych i w y 4 p obligaqll. 

Jednym z podstawowych element& na ocenq moiliwo5cl splaty 
prredrnlotowej poiyczki jest MIasta . W przedstawlonej 
prognozie planufe oiq ,ke koniec 2014 roku osIqgnie 
bardzo wysoki w o r n  2.657 9 min d. ~ k l a d  Drzakafqcy wielokmtnie wskazywal, 
te  p m q t y  w prognozle rnontag fInansawy jest wieloaspektmwy I obmony 
~ k l e m ,  bowlem dla wykonania planowapego portornu wydatk6w majqtkowych z 
jednej stmny nlezbqdne bqda 4mdki pozyskiwane z pnychod6w mrotnych Cpo&czek, 
kredytdw, obligacfl ), zag z drugiej stmny mof llw& ich zaciqgania jest uzaleiniona ad 
pozlomu wykonanych dochod6wl w tym u~skanych Omdk6w z UE. Skutkiem 
zaplanowania w latach 2013-2014 wysokiegp poziornu wydatkdw majqtkowych, dla 
finansowanla kt6rych niezwne bgdq ptzychudy zwrotne oraz w wynlku plryfqcia 
doienia, 2e splata xobowiqzah z tytuCu po;ivuek 1 kredytbw, jak dwnlet wykup 
obllgaai, zosbty odtokone w aasie - jest te&enda mnqca poziomu dlugu. 

I 

Poczqwsy od 2011 roku dla danej jednostki a m m q d u  terytorialnego obltczany jest 
lndpidualny wskafnik rnsksymalnego obdqtenia budketu r h/tulu splaty dlugu 
ustalany jako Srednb arytmetyana obtia:*a dla ostatnlch taech lat relacjl jej , 
d o c h d w  biekqcyd~ powiqkonych o duchody ze sprreda2y maja$ku omz, 
pomniejszonych o wydatkl blmce do dochodqw ogdem budietu stosuwnie do art. 243 / i -  
u-wy z dnla 27 sierpnla 2009 rob 0 iiinansach pubFcsnych. Tak obtiaany wskafnlk w , ' 
mtu 2013 podawany jest kformacylne, a mku 2014 - zatem w tatach faktymej . 
splaty dugu MiasEa - stanle siq wi-. U lank nowego maksymalnego wskefnlka ,. ' 
obciqkenla budkeiu sphtq dtugu wi#e w s p d b  bezpoSredni z wtelko&~aml 

dniesionych do wartoki dochod6w ogbkrn, 
wydatkdw majqtkowych sfinansowanych whsnych oraz nadwyikt budzetu 

W wieloletnlej prognozie Miasto wykazab \)lprawdrie, t e  olxiq2enie budtetu splatq 
dugu od 2014 ~ k u  u-kuje sI? pontlej Wskafnlka maksymalnego ustalonego dla 
danego roku, jdnaMe w IaQch : 2U17, 20$8 o m , .  2021 rremp &m oscyIOWa& 



b~dzie w granicach wskafnika dopuszealnrgo, nadto w Iatach 2014 1 2015 
relacja ta zostanie spdniona przy uwzglednienlu wytqczeh , o ktirych mowa w 
art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o flnansaeh publicrnych, Jak 
wynika z wielkoici zawartych w prognozie w roku 2017 obciq2enie bud2 etu sptatq dlugu 
planuje sis na poziomie 0,0871 (8,71%) przy wskainiku ma ksymalnym 0,0874 
(8,74%), w roku 201 8 wskainiki te wyniosq odpo wiednio 0,0873(8,73%) i 0,0940 
(9,40%), w 2021 roku odpowiednio 0,1138 (11,38%) 10,1157 (11,57 %). Pny 
powyiszym Skiad ponownie wskazuje , t e  w latach 2010 - 2012 zar6wno nadwyfka 
o peracyj na (mzumiana jako nadwyika dochod6 w bie2qcych nad wydatkarni bie2qcyrni) 
jak i wplywy z tytutu spnedazy majqtku wykonane zostaty poniiej zaloionych wielkoSci. 
Pouqwszy od 2014 r. maksymalny puiap obciqzenia budzetu splatq dtugu zalezny jest 
wprost od wykonanfa nadwyiek operacyjnych oraz uzyskania dochod6w ze spnedaiy 
majqtku - wiel koSci te bowiem determinujq wysokoSC wskainikdw jednorocznych z lat n- 
3 ,n-2, bowlem stanowiq podstawe do ustalenia wskainika ma ksymalnego (por. 
regule art. 243 usta wy o finansach publicznych). Majqc na wzglqdzie, ze fa ktycznie 
osiqgniqte poziomy tego wskainika - ustalone na podstawie wykonania budietu 
Mlasta w latach 2011-2012- wyniosty odpowiednio 0,0243 oraz 0,0318, w ocenie 
5-, fe wskafniki jednoroune wynikajqce z prognozy Miasta w 
latach 2014-2023 zalofono na wysokirn potlomie, 

W prognozle Miasta pnyjqto zabxenie, ze poczqwszy od roku 2017 sptata zobowiqzah 
zaliczanych do dlugu bedzie flnansowana z nadwyfki dochod6w nad wydatkami 
budietowymi (nadwyfki budietowej), ktbra powstanie de facto z nadwyzki operacyjnej . 
Przy powyiszym Sktad Orzekajpcy zauwaza, ie zaplanowana na 2013 rok nadwyika 
operacyjna jest istotnie wyisza od wykonanej w 2012 roku, nadto w dalszych latach 
przyjeto tendencje rosnqcq tej nadwyiki, Zdaniem Skladu ustafona w prognozle 
motliwo3e sptaty dlugu w wysoko6ciach okrehlonych w latach: 2017, 2018 oraz 
2021, obcIp5ona jest znacznyrn rytyklem, bowiem dla spdntenla reguly 
wynlkajqcej z art. 243 ustawy o finansach publlunych nlexbedna jest 
reallzaefa wielko6ci nadwykek operacylnych i dochod6w ze sprxcdaty majqtku 
na poziomie nle nifszym od ustalonego w prognoxie. 

W ocenie Skladu Onekajqcego zalo2enia przyjqte przez Mlasto w wieloletniej prognozie 
flnansowej, wymagajq konsekwentnych dziatah w celu realizacji planowanego poziomu 
dochod6w rarbwno bieiqcych, jak i majqtkowych, w tym terminowego - ustalonego w 
prognozie - pozyskiwania dotacfi i Srodkbw z budzetu UE, szczeg6lnej dyscypliny w 
ponoszeniu wydatkdw bieiqcych w celu zachowania ustalonego ich poziornu. 

Majqc na wzglqdzle wskazane wyfej obszary ryzyka zwiptane z realiracjq 
zalofeh wiefcrletniej prognozy flnansowej Mlasta, w tym pmgnozy dlugu -w 
celu zapewnknia mof Ilwo4cl splaty pmedmiotowej pof yczkl - konieune jest 
tachowanie prtez Miasto prawem pnewidzianych Iimlt6w zadluienia 
wynikajqcych z obowiqxujqcych przepis6w - prxede wszystkim od 2014 roku 
wskaf nika z art. 243 ustawy o finansach publiunych ,a w roku 2013 wskaf nika 
z art. 170 ustawy t dnfa 30 uerwca 2005 roku o finansach pubtlcsnych, co 
wymaga bletqcego monitorowania relacji wynikajqcych z prognozy i 
dokonywanla korekt zalotonych wielko4ci. Sklad Onekajpcy przypominal 
wielokrotnle w swokh optniach o konieuno4ci podejmowania przen Miasto 
takich dziatah orat wskazywal ,fe decyzja o zaciqgnipciu zobowlpzafi 
dotyczqcych zardwno pnychod6w zwrotnych, ja k 1 wydatkhw, winna zostat 
LciSle powlqxana z bief acq ocenq sytuacji finansowej Miasta. 

W rwiqrku z powylszym, w szczeg6lnoSci z tym, ie zaciqgana poacrka wptywa na 
poziom dhgu Miasta , Skkad Orrekajqcy postanowti jak w sentencji. 

Od opinii wyraionej w nlniejszej uchwale du2y odwofanie do pelnego skladu Koleglum . 
Irby w terrninie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly, 

R z e ~ d n i ~ ~  


