
Uchwala Nr 1/21/2017 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 

z dnia 3 lutego 2017 roku 

w sprawie opinii dotyczqcej prawidtowoSci planowanej kwoty dlugu 
jednostki samorzqdu terytorialnego wynikajqcej z planowanych i 

zaciqgniqtych zobowiqzan oraz opinii dotyczqcej moiliwoSci sfinansowania 
deficytu budzetowego Miasta todzi 

Na podstawie art. 230 ust.4 oraz art. 246 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 1870 ze zm.), w 
zwiqzku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 561), Sklad Orzekajqcy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej lodz i :  

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

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje siq prawidlowosd prognozy kwoty dlugu Miasta l odz i  na lata 2017-2040, 
formulujqc istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu . 

Opiniuje siq pozytywnie z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu 
mozliwos6 sfinansowania w 2017 roku planowanego deficytu budzetu Miasta l odz i  . 

Uzasadnienie 

Sklad Orzekajqcy formulujqc opiniq zawartq w 51 sentencji przyjql za podstawe dane 
wynikajqce z uchwaly budietowej Miasta l odz i  na 2017 rok oraz uchwaly w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej oraz zafqczonej do niej prognozy kwoty dlugu. 

Opinia wyraiona w sentencji zostala sformulowana na podstawie analizy zapewnienia 
przestrzegania przepisow ustawy o finansach publicznych, dotyczqcych uchwalania 
i wykonywania budietow w nastepnych latach, na ktore zaciqgnieto i planuje sie 
zaciqgnqd zobowiqzania. 

Z przedstawionej prognozy wynika, ze w latach 2017 - 2040 spelniona zostanie zasada 
okreslona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
prognozowane dochody bieiqce budzetow zaplanowano w wysokoGciach wyiszych od 
wydatkow biezqcych - zatem planuje sic w tych latach osiqgniqcie nadwyiki  operacyjnej. 
Z prognozy wynika, ze latach 2017-2022 planowana nadwyika operacyjna winna 
uksztattowad siq w przedziale od 264,4 mln do 339,9 mln zl. Poczqwszy od 2022 roku 
zalozono dalszq tendencjq rosnqcq te j  nadwyzki. 



Prognozowana kwota dlugu Miasta na koniec 2017 roku ksztaltuje siq na bardzo 
wysokim poziomie: 2.899,7 mln zl, co stanowi 76,6% w odniesieniu do planowanych 
dochodow budzetu 2017 roku. Sklad Orzekajqcy zauwaza, ze kwota dlugu wzrasta o 
106 mln zl, w porownaniu do prognozowanej wysokok i  dlugu na koniec roku 2016 . W 
przedlozonej do zaopiniowania prognozie przyjqto zalozenie, ze w roku 2017 splata 
zobowiqzan zaliczanych do dlugu bqdzie finansowana z przychodow zwrotnych 
tj. kredytu planowanego do zaciqgniqcia na rynku krajowym. W roku 2018 splata dlugu 
Miasta planowana jest do sfinansowania przede wszystkim z przychodow zwrotnych, jak 
rowniez z wolnych srodkow z tat ubieglych. W latach 2019-2021 zalozono, ze 
podstawowym i rod lem sfinansowania splaty dlugu pozostajq nadal srodki z planowanych 
do zaciqgniqcia kredytow, a ich uzupelnienie stanowiq planowane nadwyzki budzetowe. 
W roku 2022, dlug Miasta, w przewazajqcej czqsci zostanie splacony srodkami 
pochodzqcymi z planowanej do uzyskania nadwyzki budzetowej. W prognozie zalozono 
takze, ze poczqwszy od 2023 roku jedyne i rod lo  finansowania splaty dlugu Miasta, 
stanowily bqdq planowane nadwyzki budzetowe. Jak wynika z prognozy w latach 2017- 
2022 na splatq dlugu Miasta przewidziano zaciqgniqcie zobowiqzan dlugoterminowych 
(kredytdw na rynku krajowym) w wysokosci 1.137,7 rnln zl. ~ r o d k i  planowane do 
pozyskania z kredytow w ww. wysokosci stanowiq, w tych latach, 74,2% lqcznej kwoty 
zaplanowanych rozchodow ustalonych na poziomie 1.532,2 mln zl. 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 
obciqzenia budzetu z tytulu splaty dlugu ustalany ja ko srednia arytmetyczna relacji 
z trzech poprzedzajqcych lat - dochodow biezqcych powiqkszonych o dochody ze 
sprzedaiy majqtku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce do dochodow ogolem budzetu 
tej  jednostki. 

Z monta iu  finansowego przyjqtego w prognozie wynika, ze w roku 2017- 2020 srodki 
uzyskane z tytulu nadwyzki operacyjnej oraz dochodow ze sprzedaiy majqtku 
przeznaczone zostanq przede wszystkim na finansowanie wydatkow majqtkowych. 

W latach 2020-2022 oraz w latach 2024-2026 przewiduje siq, ze faktyczne obciqzenie 
budzetu Miasta splatq dlugu wraz z wydatkami na odsetki i dyskonto (tj. z pominieciem 
wytqczerj, przyjetych dla wyliczania wskainikdw, o ktdrych mowa w art. 243 ustawy 
o finansach publicznych) - uksztaltuje siq na bardzo wysokim poziomie ponad 411  rnln 
zl, przy czym najwyzsze obciqzenie budzetow z tego tytulu planuje siq w roku 2021 
i 2025 odpowiednio: 444,6 rnln z l  oraz 445,2 mln zl. W celu sfinansowania splaty dlugu 
konieczna jest pelna realizacja zaplanowanych nadwyzek budzetowych , ktore de facto 
powstanq z nadwyzek operacyjnych budzetu. 

W ocenie Skladu wskainiki jednoroczne ustalane na podstawie art. 243 - stanowiqce 
podstawe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika obciqzenia budzetu 
sptatq dlugu - wynikajqce z prognozy Miasta, zaloiono na wysokim poziomie. W latach 
2018 -2020 wskainik ten oscyluje na poziomie 10 %, natomiast w roku 2017 oraz w 
roku 2021 i w latach nastqpnych przyjmuje wa r to i t  wyzszq od tego wskainika . Przy 
powyzszym Sklad Orzekajqcy odnotowuje, ze na wysokoGd wskainika jednorocznego, w 
sposob istotny wplywa zarowno nadwyzka operacyjna jak i wielkosk dochodow ze 
sprzedazy majqtku. Wielkosci te (lqcznie) ustalone zostaly w prognozie na wysokim 
poziomie: 411,9 mln zl  w roku 2017, zas w latach 2018-2022 w przedziale od 374,4 
rnln z+ do 429,9 rnln zl, a w latach 2023-2026 w przedziale od 444,6 rnln z l  do 507,6 rnln 
z l  . 
Miasto wprawdzie wykazalo w prognozie, ze obciqzenie budzetu splatq dlugu uksztaltuje 
siq ponizej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, jednakie w latach 
2020-2022 relacja okreslona w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie 
spelniona przy uwzglednieniu wylqczen ustawowych, ponadto w latach tych i roku 2019 
wskainik splaty dlugu Miasta oscyluje w granicach wskainika maksymalnego - w 



podanym okresie roznica pomiqdzy wskainikami ksztattuje siq na poziomie ponizej 1°/o - 
przy uwzglqdnieniu wytqczen, o ktorych mowa w art. 243 ustawy o finansach 
pu blicznych. 

Wobec powyzszego, w ocenie Skladu Orzekajqcego, ustalona w prognozie Miasta 
moiliwoSd sptaty dtugu w latach 2019 - 2022 obciqzona jest duzym ryzykiem. W celu 
sptaty zatozonego dtugu Miasta i spetnienia reguty wynikajqcej z art. 243 ustawy 
o finansach publicznych, niezbedne jest osiqgniqcie wskainikow jednorocznych na 
poziomie nie nizszym od zatoionego w prognozie. Przy powyzszym Sktad Orzekajqcy 
wskazuje, i e  na zachowanie reguly wynikajqcej z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych, moze mied rownie i  wplyw wysokoSd dochodow przewidywanych do 
uzyskania przez Miasto, w t y m  takze w formie dofinansowania przedsiewziek 
majqtkowych. Zatem, w zmianach prognozy winny zostad ocenione skutki, wynikajqce 
z planowanej formy finansowania projektow planowanych do realizacji przy udziale 
Srodkow z budietu UE. W ocenie Sktadu Orzekajqcego jednymi z najistotniejszych 
elementow wplywajqcych na wielko4ci przyjqte w prognozie finansowej Miasta, sq  
prawidlowo opracowane harmonogramy finansowania przedsiewziqd majqtkowych, ktore 
winny uwzglqdniad zaciqgniqte, jak  i planowane do zaciqgniqcia zobowiqzania. 
W konsekwencji, zdaniem Sktadu Orzekajqcego, okreSlenie wysokoSci l imitu zobowiqzan 
wyni kajqce z prognozy, winno zostad SciSle powiqzane z procesem przygotowania 
inwestycji. Samo bowiem ustalenie l imitu wydatkow dla przedsiqwziqcia nie wywotuje 
jeszcze skutku finansowego, dopier0 czynnoid prawna dokonana na podstawie 
udzielonego przez Radq Miejskq w l odz i  upowainienia dla Prezydenta Miasta todz i  do 
zaciqgania zobowiqzan w ramach ustalonego dla przedsiqwziqcia wysokoSci limitu 
zobowiqzan - rodzi takie skutki. 

Z uwagi na poczynione wyzej ustalenia, Sklad Orzekajqcy wskazuje na potrzebq 
biezqcego monitorowania zatozen przyjqtych w prognozie i na te j  podstawie 
wprowadzenia ewentualnych zmian, w celu zapewnienia spetnienia przez Miasto regut 
fiskalnych, wynikajqcych z ustawy o finansach publicznych. 

Ponadto, Sktad Orzekajqcy odnotowuje, ze w latach 2015-2016 - w trakcie danego roku 
budzetowego - dokonywano zmian w zakresie wtqczenia do przychodow budzetu 
wolnych srodkow stanowiqcych nadwyzkq Srodkow pieniqinych na rachunku biezqcym 
budzetu, wynikajqcq z rozliczen kredytow i pozyczek z lat ubieglych. W roku 2015 
dokonano zwiqkszenia przychodow z tytutu wolnych grodkow z lat ubiegtych na poziomie 
147,5 mln zt, a w roku 2016 w wysokoSci 197,4 mln zl. W ocenie Sktadu Orzekajqcego, 
wysokosd wolnych Srod kow, ktora jest ustalana na podstawie wykonania danego roku 
budzetowego, powinna stanowid element analizy dokonywanej na etapie podejmowania 
przez Rade Miejskq w kodzi decyzji o zaciqgniqciu zobowiqzan zaliczanych do dlugu. 
Przeprowadzenie takiej analizy i na te j  podstawie wprowadzenie ewentualnych zmian w 
prognozie i budzecie Miasta, zdaniem Skladu jest zasadne w Swietle powyzszych ustalen 
i powinno stanowid podstawe do zmniejszenia wysokosci planowanych do zaciqgniqcia 
w roku 2017 przychodow z tytutu kredytow, a t ym  samym obnizenia kwoty planowanego 
dlugu. 

Majqc powyzsze na wzgledzie, Sktad Orzekajqcy wskazuje, ze decyzje organow Miasta 
dotyczqce zaciqgania zobowiqzan 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 sptatq zaciqgniqtego 
i planowanego do zaciqgniqcia przez Miasto dtugu. 

Sktad Orzekajqcy ocenit prawidlowoS6 prognozy kwoty dtugu zawartej w uchwale w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej i majqc powyisze na wzglqdzie, a przede 
wszystkim fakt, ze kwota dlugu Miasta wzrasta - postanowit wydad opiniq zawartq w 5 1 
sentencji niniejszej uchwaty. 

Sklad Orzekajqcy formutujqc opiniq zawartq w 52  sentencji przyjql za podstawq dane 
wynikajqce z uchwaly budietowej Miasta l odz i  na 2017 rok oraz prognozy kwoty dlugu 



stanowiqcej element wieloletniej prognozy finansowej. Ocena mozliwosci sfinansowania 
planowego deficytu 2017 roku dokonana zostala z uwzglednieniem spelnienia warunkow 
ustawowych, w tym reguly art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Na podstawie okreslonych w budiecie Miasta na 2017 rok wielkosci dochodow 
i wydatkow ustalono, ze planowany deficyt stanowi 133.686.811 zl i sfinansowany bedzie 
przychodami z tytulu planowanego do zaciqgniecia kredytu na rynku krajowym w 
wysokosci 102.900.332 zl, poiyczkami z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska  
i Gospodarki Wodnej w wysokosci 3.057.657 zl, wolnymi srod kami jako nadwyzkq 
srodkow pienieinych na rachunku bieiqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczen kredytow 
i pozyczek z lat ubieglych w wysokosci 27.728.822 zl. 

Przyjmujqc za podstawe wyniki analizy przedlozonych Izbie dokumentow - przy zalozeniu 
pelnej realizacji wielkosci w nich wykazanych oraz przy zalozeniu, ze uwzglednione 
zostanq uwagi wskazane w uzasadnieniu do €j 1 niniejszej uchwaly - w ocenie Skladu 
Orzekajqcego, w latach splaty dlugu, Miasto ma moi l iwoid zachowania prawem 
przewidzianych ograniczen w zakresie wskainikow obciqienia budietow lat nastqpnych 
splatq dlugu, zatem posiada moiliwosC sfinansowania planowanego deficytu okreslonego 
w projekcie budietu na 2017 rok. Majqc na wzgledzie powyzsze, Sklad Orzekajqcy 
postanowil wydad opinie zawartq w €j 2 sentencji uchwaly. 

Stosownie do art. 230 ust.4 w zwiqzku z art. 246 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostke 
samorzqdu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej  otrzymania na zasadach 
okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej 
( je t .  Dz.U z 2016 r., poz.1764). 

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




