
Uchwata Nr 1/34/2015 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 

z dnia 3 1  marca 2015 roku 

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku Dz.U. poz. 1113 ze 
zm.) i art. 9 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 
jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 ze zm.), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej lodzi :  

1. Ewa ~ p i o n e k  
2. Iwona Kopczynska 
3. Anna Kaimierczak 

przewodniczqcy 
cztonek 
czlonek 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje mozliwoiC wykupu obligacji w tqcznej wysokoici 206.798.000 zt (stownie 
ztotych: dwieicie szeid milionow siedemset dziewieddziesiqt osiem tysiecy ) emitowanych 
przez Miasto k o d i  w roku 2015 z terminem wykupu w latach 2021-2025, formulujqc 
istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

W dniu 16 marca 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi  wplynql 
wniosek Prezydenta Miasta lodz i  (DFP-Bd-VIII.3022.2.2015 ) o wydanie opinii dotyczqcej 
mozliwosci wykupu obligacji na ogolnq kwote 206.798.000 zl. 

Rada Miejska w lodz i  w dniu 2 1  stycznia 2015 roku podjela uchwale Nr 
V/82/15 w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta lodzi.  Z uchwaly wynika, ze 
postanowiono wyemitowad 206.798 obligacji o wartoici nominalnej 1.000 zt kazda. 
Obligacje wyemitowane zostanq w 2015 roku w dziesieciu seriach: pied serii o 
numerach od LODZ0321 do LODZ0325 oraz cztery serii o numerach od LODZ092ldo 
LODZ0924 o wartosci 20.680.000 zl  kazda, jak rowniez jedna seria o numerze 
LODZ0925 o wartoici 20.678.000 zl. W uchwale wskazano, ze srodki z emisji obligacji 
przeznaczone zostanq na finansowanie planowanego deficytu budzetu oraz sptate 
wczesniej zaciqg nietych zobowiqzan z tytulu emisji pa pierow wa rtosciowych oraz 
pozyczek i kredytow. Emisja obligacji nastqpi poprzez propozycje nabycia skierowanq do 
indywidualnych adresatow w liczbie mniejszej niz 100 osob. Obligacje bedq obligacjami 
na okaziciela. Obligacje mogq nie mied formy dokumentu i nie bedq zabezpieczone w 
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Cena emisyjna 
obligacji bedzie rowna wartosci nominalnej. Wydatki zwiqzane z emisjq oraz wykup 
obligacji zostanq sfinansowane z dochodow wlasnych miasta lodzi.  Z przedmiotowej 
uchwaty wynika rowniez, ze oprocentowanie obligacji bedzie state lub zmienne oparte 
na stawce WIBOR 6M, powiekszone o statq marze Banku. Oprocentowanie obligacji 
naliczane bedzie od wartosci nominalnej, poczqwszy od daty em isj i i wyplacane w 



okresach polrocznych. Oprocentowanie wyplacone zostanie w nastepnyrn dniu po uplywie 
okresu odsetkowego, z tym, ze jezeli termin wyplaty oprocentowania przypadnie na 
sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, wyplata oprocentowania nastqpi w 
najblizszym dniu roboczym, przypadajqcyrn po tym dniu. Obligacje wykupione zostanq 
w latach 2021-2025 po dwie serie w kazdyrn roku, w miesiqcach marzec i wrzesien. 

Opinia wyrazona w sentencji niniejszej uchwaly poprzedzona zostala analizq dokumentow 
bedqcych w posiadaniu Izby na dzien wydania niniejszej opinii, w szczegolnosci danych 
wynikajqcych z uchwaly budzetowej rniasta todzi na 2015 rok ( Uchwala Nr IV/50/15 
wraz ze zrnianarni ), uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
rniasta todzi na lata 2015-2040 ( Uchwala Nr IV/51/15 wraz ze zrnianarni ) oraz 
prognozy kwoty dlugu stanowiqcej element wieloletniej prognozy finansowej, jak 
rowniez danych znajdujqcych sic w rejestrach Izby. 

Z uchwaly budzetowej Miasta na 2015 rok, po dokonanych zrnianach wynika, ze 
przychody z tytulu emisji obligacji w kwocie 8.750.682 zl  przeznaczone zostanq na 
sfinansowanie planowanego deficytu, w pozostalej czeici tj. w kwocie 198.047.318 zl  
przeznaczone zostanq na splate wczesniej zaciqgnietych zobowiqzan dlugoterrninowych . 
W uchwale budzetowej Miasta na 2015 rok ustalono limit zobowiqzan z tytulu 
zaciqganych pozyczek, kredytow, emisji obligacji komunalnych na pokrycie 
wystepujqcego w ciqgu roku przejiciowego deficytu, na finansowanie planowanego 
deficytu oraz splate wczesniej zaciqgnietych zobowiqzan w wysokoici 1.327.764.367 zl. 

Z wielkosci ustalonych w budzecie rniasta lodzi  wynika, ze w roku 2015 na wydatki 
rnajqtkowe planuje sic przeznaczyd 1.301,4 mln zl, ponadto z wieloletniej prognozy 
finansowej wynika, ze poziom wydatkow majqtkowych w roku biezqcyrn jest najwyzszy. 
Poczqwszy od 2016 roku poziorn wydatkow majqtkowych w sposob istotny rnaleje. 
Najnizszy poziom tej  grupy wydatkow przewiduje siq w latach 2020-2021, bowiern 
wydatki te uksztaltujq sie w wysokosci odpowiednio: 148,7 mln zl, 139,l mln zl. 

Skutkiern zaplanowania w roku biezqcyrn i latach poprzednich, wysokiego poziornu 
wydatkow majqtkowych, dla finansowania ktorych niezbedne byly i bedq przychody 
zwrotne oraz w wyniku przyjecia zalozenia, ze splata zobowiqzan z tytulu pozyczek i 
kredytow, jak rowniez wykup obligacji, zostaly odlozone w czasie - jest tendencja 
rosnqca poziornu dlugu. W prognozie wskazano, ze kwota dlugu rniasta lodzi, na koniec 
2015 roku osiqgnie bardzo wvsoki ~ o z i o m  2.947,3 rnln zl  - co stanowi 76.1 O/O 

planowanych dochodow . Z wielkosci zamieszczonych w prognozie wynika, ze na koniec 
2016 r., kwota dlugu Miasta nieznacznie zmaleje, bowiern uksztaltuje sie w wvsokoici 
2.915,9 mln zl, natorniast w odniesieniu do prognozowanych dochodow stanowid bedzie 
90,4 O/O. Przy powyzszyrn Sklad Orzekajqcy wskazuje , ze z chwilq zawarcia urnowy lub 
u mow dotyczqcych leasingu i/lub dzierzawy nieruchomoSci, nalezy dokonad analizy ich 
tresci, przy uwzglednieniu przepisow ustawy o finansach publicznych oraz 
rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegolowego 
sposobu klasyfikacji tytulow dluznych zaliczanych do panstwowego dlugu publicznego 
(Dz.U. z 2011 r. nr 298 poz. 1767) 

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta przyjeto zalozenie, ze planowane do splaty 
zobowiqzania dlugoterminowe sfinansowane zostanq: w roku 2015 przychodarni z tytulu 
planowanych do wyernitowania obligacji; w latach 2016-2017 nadwyzkami budzetowyrni, 
przychodarni z tytulu wolnych srodkow oraz przychodami zwrotnyrni; w roku 2018 
przychodarni z tytulu wolnych irodkow oraz nadwyzki budzetowej, od roku 2019 splata 
zobowiqzan zaliczanych do dlugu bedzie finansowana z nadwyzki dochodow nad 
wydatkami budietowymi (nadwyzki budzetowej), kt6t-a powstanie de facto z nadwyzki 
operacyjnej. Ponadto z przedlozonej prognozy wynika, ze od roku 2018 nie planuje sie 
zaciqgania przez Miasto zobowiqzan dlugoterminowych zaliczanych do dlugu. 

Zgodnie z regulq wynikajqcq z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej 
jednostki sarnorzqdu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainik maksymalnego 
obciqzenia budzetu z tytulu splaty dlugu ustalany jako srednia arytmetyczna relacji z 
trzech poprzedzajqcych lat: dochodow biezqcych powiekszonych o dochody ze sprzedazy 



majqtku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce do dochodow ogolem budzetu tej 
jednostki. 

Ustalony w prognozie miasta lodzi  montaz finansowy zaklada, ze w roku 2015 srodki 
uzyskane przez Miasto z tytulu nadwyiek operacyjnych oraz dochodow ze sprzedazy 
majqtku przeznaczone zostanq wytqcznie na finansowanie wydatkow majqtkowych. 
Poczqwszy od roku 2017 Srodki z nadwyzek operacyjnych stanowid bqdq podstawowe 
irodlo sptaty dtugu Miasta. Zdaniem Skladu wskainiki jednoroczne ustalane na podstawie 
art. 243 - stanowiqce podstawe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika 
obciqzenia budzetu splatq dlugu- wynikajqce z prognozy Miasta od roku 2015 zalozono 
na wysokim poziomie. Przy powyiszym Sktad Orzekajqcy odnotowuje, ze na wysokoid 
wskainika jednorocznego ustalonego dla 2015 roku, w sposob istotny wptywa wielkoid 
dochodow ze sprzedazv maiatku planowanvch do uzvskania w kwocie 189,7 mln zl, wrzv 
czym wiel koSd ta obei muie rowniez dochod Y z tytulu leasinqu nieruchomoSci. 

Miasto wprawdzie wykazalo w prognozie, ze obciqzenie budzetu splatq dlugu w okresie 
planowanego wykupu przedmiotowych obligacji w latach 2021-2025 uksztaltuje siq 
ponizej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, jednakze w latach 2020- 
2021 relacja okreSlona w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spelniona 
przy uwzglqdnieniu wylqczen ustawowych. Ponadto Sklad Orzekajqcy podkreila, ze w 
latach 2021 - 2022 wskainik obciazenia budzetu sptata dluqu ksztattowad sig bedzie na 
bardzo wvsokim poziomie odpowiednio: 11,89 %; 10,74 O/O - przv uwzglednieniu 
wvlaczeri, o ktorvch mowa w art. 243 ust. 3a ustawv o finansach publicznvch. 

W ocenie Sktadu Orzekaiaceao, ustalona w wieloletniei prognozie finansowej Miasta 
mozliwo6d sptatv dtuqu w latach 2016 - 2022 obciazona lest duzvm rvzvkiem, bowiem w 
celu splatv zatozoneqo dlusu Miasta i spetnienia requtv wynikaja-cej z art. 243 ustawv o 
finansach publicznvch, niezbedne jest welne wvkonanie zalozonvch- zar6wno w roku 
biezacvm iak i w latach 2016-2021 - wielkoSci nadwviek operacvinvch oraz dochodow ze 
sprzedazv maiatku , ktore determinuja osiaqniecie ustalonvch w prosnozie wskainik6w 
iednorocznvch. 

Sklad Orzekajqcy podkreSla, ze przyjqte w prognozie zalozenia finansowe wymagajq 
konsekwentnych dzialari w zakresie terminowego pozyskiwania w roku 2015 
dofinansowania przedsiqwziqd inwestycyjnych realizowanych przy udziale srodkow UE 
oraz prawidlowego ich rozliczenia, jak rowniei szczegolnej dyscypliny w ponoszeniu 
wydatkow biezqcych. 

Majqc na wzgledzie wskazane wyzej obszary ryzyka zwiqzane z realizacjq zaloieri 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dtugu - Sklad wskazuie, ze w 
celu zapewnienia moiliwoSci sptatv dluqu, konieczne jest bieiace monitorowanie relacji 
przvietvch w prosnozie i na tej  podstawie dokonvwanie odpowiednich korekt zalozonvch 
wielkosci, w tvm planowanvch do zacia-gniecia zobowiazari dluqoterminowvch. Zdaniem 
Skladu Orzekaia-cego decvzie orqanow Miasta dotvcza-ce w~sokosci  zaciaaanvch 
zobowiazan ( w zakresie ~rzvchoddw zwrotnvch budzetu, iak i zadah inwestvcvinvch) - 
winnv zostad SciSle powiazane z bieza-ca- ocena- svtuacli finansowei Miasta. 

Sklad Orzekaiacv podkreSla, ze wielokrotnie w swoich opiniach wskazvwal na koniecznoSd 
podeimowania przez orsanv Miasta powviszvch dzialan, w celu zapewnienia mozliwo~ci 
uchwalania budzetow w latach nastepnvch - zaodnie z obowia~zuiacvm prawem. 

W zwiqzku z powyzszym, w szczegolno6ci z tym, ze emitowane obligacje wptywajq na 
poziom dlugu Miasta, Sktad Orzekajqcy postanowit jak w sentencji. 

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale sluzy odwotanie do petnego skladu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly. 


