
Uchwala Nr 1/98/2017 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 

z dnia 13 czerwca 2017 roku 

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 561) 
i art. 91  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 
2016 roku Dz.U. poz. 1870 ze zm.), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
lodzi : 

1. Ewa spionek 
2. Iwona Kopczynska 
3. Anna Kaimierczak 

przewodniczqcy 
czlonek 
czlonek 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu mozliwoSC splaty kredytow w 
lqcznej wysokoSci 233.155.000 zl (slownie zlotych: dwieBcie trzydziegci trzy miliony sto 
piqtdziesiqt pied tysiecy) zaciqganych przez Miasto l o d i  z przeznaczeniem na 
finansowanie planowanego deficytu w 2017 r. oraz splate wczesniej zaciqgnietych 
poiyczek i kredytbw oraz wykup wyemitowanych papierow wartoSciowych. 

Uzasadnienie 

W dniu 7 czerwca 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi wplynql 
wniosek Prezydenta Miasta lodzi  (pismo znak DFP-Bd-VIII.3022.5.2017) o wydanie 
opinii dotyczqcej mozliwoSci splaty kredytow bankowych zaciqganych na rynku krajowym 
w lqcznej wysokosci 233.155.000 zl. 

Rada Miejska w lodzi  w dniu 24 maja 2017 roku w Uchwale Nr L/1263/17 postanowila o 
zaciqgnieciu dlugoterminowych kredytow bankowych na rynku krajowym z 
przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017 r. oraz splatg wczesniej 
zaciqgnietych pozyczek i kredytow oraz wykup wyemitowanych papierow wartoSciowych. 
Rada wskazala, ze przedmiotowe kredyty splacane bedq maksymalnie do 2027 roku z 
dochod6w wlasnych Miasta todzi. W uchwale budzetowej Miasta na 2017 rok, po 
zmianach, ustalono limit zobowiqza~i z tytulu zaciqganych poiyczek i kredytow na 
pokrycie wystepujqcego w ciqgu roku przejSciowego deficytu, na finansowanie 
planowanego deficytu oraz splate wczegniej zaciqgnietych zobowiqzah z tytulu pozyczek 
i kredyt6w oraz wykupu obligacji do wysokosci 609.899.769 zl. 

Opinia wyrazona w sentencji niniejszej uchwaly poprzedzona zostala analizq dokumentow 
bqdqcych w posiadaniu Izby na dzien wydania niniejszej opinii, w szczegolnoSci danych 
wynikajqcych z uchwaly budietowej Miasta lodzi  na 2017 rok oraz uchwaly w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2040 oraz prognozy 
kwoty dlugu stanowiqcej element wieloletniej prognozy finansowej po zmianach 
(zwanych dalej ,,prognozq"), jak rowniez danych znajdujqcych siq w rejestrach Izby. W 
opinii uwzglqdniono takze wyniki analizy w zakresie zapewnienia przestrzegania 



przepisow ustawy o finansach publicznych, dotyczqcych uchwalania i wykonywania 
budiet6w w nastepnych latach, na kt6re zaciqgnieto i planuje sie zaciqgnqt L' 

zobowiqzania. 

Z przedstawionej prognozy wynika, i e  w latach 2017 - 2040 spelniona zostanie zasada 
okreSlona 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 osiqgniecie nadwyiki operacyjnej. 
Z prognozy wynika, i e  latach 2017-2023 planowana nadwyika operacyjna winna 
uksztaltowat sie w przedziale od 256,2 rnln zl do 357,8 rnln zl. Poczqwszy od 2024 roku 
zatoiono dalszq tendencje rosnqcq tej nadwyiki. 

Z montaiu finansowego przyjetego w prognozie wynika, i e  w roku 2017- 2019 Srodki 
uzyskane z tytulu nadwyiki operacyjnej oraz dochod6w ze sprzedaiy majqtku 
przeznaczone zostanq przede wszystkim na finansowanie wydatkow majqtkowych. 

Prognozowana kwota dlugu Miasta na koniec 2017 roku, po zmianach dokonanych w 
trakcie bieiqcego roku, ksztaltuje sie nadal na bardzo wysokim poziomie 
2.752,9 rnln zl, co stanowi 71,7 O/O w odniesieniu do planowanych dochod6w budietu 
2017 roku. W prognozie przyjeto zaloienie, i e  w latach 2017-2018 splata zobowiqzali 
zaliczanych do dlugu bedzie finansowana z wolnych Srodk6w z lat ubieglych oraz 
przychod6w zwrotnych tj. kredyt6w planowanych do zaciqgniecia na rynku krajowym. W 
roku 2019 przewidziano splate dlugu ze Srodkdw pochodzqcych z przychod6w zwrotnych, 
a w latach 2020-2021 z przychodow zwrotnych i planowanych nadwyiek budietowych. Z 
prognozy wynika, i e  poczqwszy od 2022 roku jedyne ir6dlo finansowania splaty dlugu 
Miasta, stanowiw bedq planowane nadwyiki budietowe. 

W prognozie przewidziano, i e  w latach 2017-2021 na splate dlugu Miasta zaciqgniete 
zostanq zobowiqzania dlugoterminowe (kredyty) w wysokoSci 897,6 rnln zl . Srodki 
planowane do pozyskania z kredyt6w w ww. wysokoSci stanowiq, w tych latach 70,1% 
tqcznej kwoty zaplanowanych rozchod6w ustalonych na poziomie 1.272,3 mln zl. W 
konsekwencji przyjetych w prognozie zaloieh, dlug Miasta w latach 2017-2019 
zwiekszy sie i na koniec 2019 roku osiqgnie najwyiszq wart066 2.974,4 rnln zl, zatem w 
odniesieniu do planowanych dochod6w budietu 2019 roku stanowit bedzie 75,9 %. 
Istotne zmniejszenie kwoty dlugu przewidziano od roku 2022. 

Zgodnie z regulq 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 - dochodow bieiqcych powiekszonych o dochody ze 
sprzedaiy majqtku oraz pomniejszonych o wydatki bieiqce do dochod6w og6tem budietu 
tej jednostki. 

Z prognozy wynika, i e  w roku 2021 oraz w latach 2024-2026, faktyczne obciqzenie 
budietu Miasta splatq dlugu wraz z wydatkami na odsetki i dyskonto (0. z pominieciem 
wyeczeh, przyjetych dla wyliczania wskainikdw, o ktdrych mowa w art. 243 ustawy 
o finansach publicznych) - uksztattuje sie na bardzo wysokim poziomie ponad 
411 rnln zt. Przy czym najwyisze obciqzenie budietu Miasta z tego tytutu 457,8 rnln zl 
planuje sig w 2025 roku. Sklad Orzekajqcy zauwaia, i e  w celu sfinansowania sptaty 
dlugu konieczna jest petna realizacja zaplanowanych nadwyiek budietowych , kt6re de 
facto powstanq z nadwyiek operacyjnych budietu. 

Miasto wprawdzie wykazalo w prognozie, i e  obciqienie budietu splatq dlugu uksztaltuje 
sie poniiej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, jednakie w roku 
2021 relacja okreSlona w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spelniona 
przy uwzglednieniu wylqczen ustawowych. Przy powyiszym Sktad zauwaia , i e  w latach 
2017-2026 wskainik sptaty dlugu Miasta oscyluje w granicach wskainika maksymalnego, 
przy czym w latach 2020-2022 i roku 2025, r6inica pomiedzy wskainikami jest 
najniisza, bowiem ksztakuje siq na poziomie poniiej 0,7 O/O - przy uwzglednieniu 
wylqczen, o ktdrych mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 



Wobec powyzszego, ustalona w prognozie Miasta mozliwosd splaty dlugu ( w tym 
przedmiotowych kredytow ) do 2026 roku obciqzona jest duzym ryzykiem. 

Z uwagi na poczynione wyzej ustalenia, Sklad Orzekajqcy wskazuje na potrzebe 
biezqcego monitorowania zalozen przyjetych w prognozie i na te j  podstawie 
wprowadzenia ewentualnych zmian, w celu zapewnienia spelnienia przez Miasto regul 
fiskalnych, wynikajqcych z ustawy o finansach publicznych. 

Majqc powyzsze na wzglqdzie, Sklad Orzekajqcy wskazuje, ze decyzje organow Miasta 
dotyczqce zaciqgania zobowiqzah w zakresie wydatkow majqtkowych jak i dlugu, 
powinny zostad scisle powiqzane z biezqcq ocenq sytuacji finansowej Miasta 
i poprzedzane dodatkowymi analizami. Sklad Orzekajqcy podkresla, ze wielokrotnie w 
swoich opiniach wskazywal obszary ryzyka zwiqzane ze splatq zaciqgnietego 
i planowanego do zaciqgniecia przez Miasto dlugu. 

W zwiqzku z powyzszym, w szczegolno~ci z tym, ze zaciqgane kredyty wplywajq na 
poziom dlugu Miasta i obciqzenia budzetow jego splatq, Sklad Orzekajqcy postanowil jak 
w sentencji. 

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




