
Uchwata Nr 1 /14 /2015  
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi 

z dnia 20 Iutego 2015 roku 

sprawie opinii dotyczqcej prawidtowo6ci planowanej kwoty dlugu jednostki 
samorzqdu terytorialnego wynikajqcej z planowanych i zaciqgniqtych 
zobowiqzafi oraz opinii dotyczqcej moiliwo5ci sfinansowania deficytu 

budietowego 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 2013 roku Dz.U. nr 885 z p6in. zm.), w 
zwiqzku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku D2.U. nr 1113 z p6in. zm.), Sktad 
Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej Lodzi: 

I Ewa spionek przewodn'iczqcy 
2. Iwona Kopczyriska czlonek 
3 Anna Kaimterczak cztonek 

uchwala, c o  nastqpuje: 

Opiniuje prawidlowogC prognozy kwoty dtugu Miasta Codzi na lata 2015-2040, 
formutujqc istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu. 

Opiniuje moiliwogd sfinansowania w 2015 roku planowanego deficytu budietu Miasta 
Codzi, formutujqc istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu, 

Uzasadnienie 

Sktad Orzekajqcy formutujqc opiniq zawartq w §I sentencji przyjqt za podstawq dane 
wynikajqce z uchwaty budietowej Miasta kodzi na 2015 rok oraz uchwaZy w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej wraz z zalqczonq do niej prognozq kwoty dtugu. 

Opinia wyraiona w sentencji zostata sformutowana na podstawie analizy zapewnienia 
przestrzegania przepis6w ustawy o finansach publicznych, dotyczqcych uchwalania i 
wykonywania budzetciw w nastgpnych latach, na kt6re zaciqgnigto i planuje siq zaciqgnqk 
zobowiqzania. 

Z przedstawionej prognozy wynika, ze w latach 2015 -2040 spdniona zostanie zasada 
okreglona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
prognozowane dochody biezqce budiet6w zaplanowano w wysokoSciach wyiszych od 
wydatk6w bieiqcych - zatem planuje sie w tych latach osiqgnigcie nadwyzki operacyjnej. 
W roku 2015 roku zatoiono nadwyikg operacyjnq w wysokoSci 203,6 mln zt. 
Prognozowana wielkogk 'cej nadwyiki w latach 2016-2018 ksztattuje siq w przedziale od 



227,3 rnln zl do 288,4 rnln zl, a w latach 2019-2022 w ~rzedziale od 332.4 rnln zl do 
480,4 rnln zl. W roku 2023 planuje sig osiqgnigcie nadwyzki operacyjnej na poziomie 
514,7 rnln zl. Z kolei w latach nastgpnych, tj. do 2040 r. prognozuje sig dalszq tendencjg 
rosnqcp te j  nadwyzki. 

Z wielkoQci ustalonych w budiecie miasta todzi  wynika, ze w roku 2015 na wydatki 
majqtkowe planuje sig przeznaczyk 1.300,7 min zl ,ponadto z wieloletniej prognozy 
finansowej wynika, i e  poziom wydatkdw majqtkowych w roku bieiqcym jest najwyiszy. 
Poczqwszy od 2016 roku poziom wydatk6w majqtkowych w spos6b istotny maleje. 
Najniiszy poziom tej  grupy wydatk6w przewiduje sie w latach 2020-2021, bowiem 
wydatki t e  uksztaltujq sig w wysokoici odpowiednio : 148,7 rnln zl, 139,l rnln zl. 

W zalpczniku przedsiewzic$ wieloletniej prognozy finansowej okreSlono wydatki na 
zadanie pn. ,Leasing nieruchomoSci" w pozycji wydatk6w bieiqcych w latach 2016-2025 
w wysokoScl 54.2 rnln zl oraz w roku 2025 w wydatkach majqtkowych w kwocie 23,5 
rnln zl - Iqcznie na realizacje tego przedsiewziecia ustalono limit wydatk6w i zobowiqzari 
w kwocie 77,7 rnln zl. Sklad Orzekajqcy wskazuje, ze wvdatki oraz dochody z tvtulu 
leasingu i/lub dzieriawy nieruchomoici- nie mogq zostad ocenlone - co do zgodnoSci z 
obowiqzujqcym prawem- bowiem dla ich zbadania niezbedna jest umowa lub umowy, 
kt6rych postanowienia przesqdzq o charakterze tych przedsiqwziqd. Z lnformacji 
uzyskanych od Inspektorbw Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi  prowadzqcych 
kompleksowq kontrole gospodarki finansowej Miasta todzi wynika , ie na dzieil wydania 
niniejszej opinii przedmiotowe umowy nie zostaly zawarte . Przy powyzszym , Sktad 
Orzekajqcy ponownie wskazuje , ze z chwilq zawarcia umowy lub urn6w dotyczqcych 
leasingu i/lub dzieriawy nieruchomoici, naleiy dokonak analizy ich tregci, przy 
uwzglednieniu przeplsbw ustawy o finansach publicznych oraz rozporzqdzenia Ministra 
Finans6w z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczeg6lowego sposobu klasyfikacji 
tytuldw dluinych zaliczanych do paristwowego dlugu publicznego (Dz.U. z 2011 r. nr  298 
poz. 1767) 

Skutkiem zaplanowania w roku biezqcym i latach poprzednich, wysokiego poziomu 
wydatkdw majqtkowych, dla finansowania ktbrych niezbedne byjy i bgdq przychody 
zwrotne oraz w wyniku przyjecia zaloienia, ze splata zobowiqzari z tytulu pozyczek i 
kredytbw, jak r6wniei  wykup obligacji, zostaly odloione w czasie - jest tendencja . 
rosnqca poziomu dlugu. W prognozie wskazano ,ze kwota dlugu miasta todzi, na koniec 
2015 roku osiqgnie bardzo wvsoki ooziorn 2.947,3 rnln zi - co stanowi 76.2 O/o 

planowanvch dochod6w . Z wielkoSci zamieszczonych w prognozie wynika, ze na koniec 
2016 r., kwota dlugu Miasta nieznacznie zmaleje, bowiem uksztaltuie sie w wvsokoSci 
2.915.9 rnln zl, natomiast w odniesieniu do prognozowanych dochod6w stanowiC bedzie 
90.5 O/o. 

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta p r z y j ~ t o  zalozenie, i e  planowane do splaty 
zobowiqzania dlugoterminowe sfinansowane zostanq: w roku 2015 przychodami z tytufu 
planowanych do wyemitowania obligacji ; w latach 2016-2017 nadwyikami budietowymi, 
przychodami z tytutu wolnych Srodk6w oraz przychodami zwrotnyml; w roku 2018 
przychodami z tytutu wolnych Srodk6w oraz nadwytki budzetowej, od roku 2019 splata 
zobowiqzari zaliczanych do dlugu bgdzie finansowana z nadwyiki dochod6w nad 
wydatkami budietowymi (nadwyzki budietowej), kt6ra powstanie de facto z nadwyiki 
operacyjnej, Ponadto z przedloionej prognozy wynika, i e  od roku 2018 nie planuje sie 
zaciqgania przez Miasto zobowiqzari dIugoterminowych zaliczanych do dlugu. 

Zgodnie z regulq wynikajqcq z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej 
jednostki samorzqdu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainik maksymainego 
obciqzenia budzetu z tytulu splaty dlugu ustalany jako Srednia arytmetyczna relacji z 
trzech poprzedzajqcych lat : dochod6w biezqcych powigkszonych o dochody ze sprzedaiy 
majqtku oraz pomniejssonych o wydatki bieiqce do dochod6w og6Iem budietu tej 
jednostki. 



Ustalony w prognozie miasta kodzi monta i  finansowy zaktada, ze w roku 2015 Srodki 
uzyskane przez Miasto z tytutu nadwyzek operacyjnych oraz dochod6w ze sprzedaiy 
majqtku przeznaczone zostanq wytqcznie na finansowanie wydatk6w majqtkowych. 
Poczqwszy od roku 2017 irodki z nadwyiek operacyjnych stanowid bgdq podstawowe 
ir6dto sptaty dtugu Miasta. Zdaniem Sktadu wskainiki jednoroczne ustalane na podstawie 
art , 243 - stano wiqce podsta we do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika 
obciqzenia budletu sp/atq dfugu- wynikajqce z prognozy Miasta od roku 2015 zatoiono 
na wysokim poziomie. Przy powyiszym Sktad Orzekajqcy odnotowuje, i e  na wysokoS6 
wskainika jednorocznego ustalonego dla 2015 roku, w spos6b istotny wptywa wielkoSd 
dochod6w ze sprzedaiv maiatku planowanvch do uzvskania w kwocie 189,7 min zt, przv 
czvm wielkogd ta obeimuie r6wniez dochodv z tvtutu leasinau nieruchornoici, 

Miasto wprawdzie wykazato w prognozie, ze obciqkenie budzetu splatq dtugu w latach 
2015-2040 uksztakuje sig ponizej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, 
jednakie w latach 2020- 2021 relacja okreilona w art, 243 ustawy o finansach 
publicznych zostanie spetniona przy uwzglednieniu wytqczeri ustawowych. Ponadto Sktad 
Orzekajqcy podkreSla, i e  w roku 2016 oraz w latach 2020 - 2022 wskainik obciaienia 
budietu sptata dtusu ksztattowad sie bqdzie na bardzo wysokim poziomie oduowiednio: 
10,07% oraz 10,95 %; 11,89 %; 10,74 O/O - przv uwzalednieniu wvtaczeri, o kt6rvch 
mowa w art. 243 ust. 3a ustawv o finansach uublicznvch. 

W konsekwencii powviszeqo, zdaniem Skladu Orzekaiace~o, ustalona w wiefoIetniei 
proqnozie finansowei Miasta moiliwogd sutatv dtugu w latach 2016 - 2022 obciazona iest 
duivm rvzvkiern, bowiem w celu sptatv zatoioneso dtuau Miasta i spetnienia reautv 
wvnikaiacei z art. 243 ustawy o finansach publicznvch, niezbedne iest petne wykonanie 
zatoionvch, zar6wno w roku bieiacvm iak i w Iatach 2016-2021 wielkogci nadwviek 
operacyinych oraz dochod6w ze sprzedazv maiatku , kt6re determinuia osiaqniecie 
zatoionvch w proanozie wskaini k6w iednorocznvch . 

Sktad Orzekajqcy podkregla, ze przyjgte w prognozie zaloienia finansowe wymagajq 
konsekwentnych dziatari w zakresie terminowego pozyskiwania w roku 2015 
dofinansowania przedsiewzigd inwestycyjnych realizowanych przy udziaie brodk6w UE 
oraz prawidlowego ich rozliczenia, jak r6wniei szczeg6lnej dyscypliny w ponoszeniu 
wydatk6w bieiqcych, 

Majqc na wzgledzie wskazane wyie j  obszary ryzyka zwiqzane z realizacjq zatoieri 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dlugu - Sklad wskazuie, i e  w 
celu zauewnienia moiliwoSci splaty dluqu, konieczne iest bieiace monitorowanie relacii 
przvietvch w nrosnozie i na tei  ~odstawie dokonywanie oduowiednich korekt zatolonvch 
wielkobci, w tvm planowanvch do zaciaaniecia zobowiazari dtuqoterminowvch. Zdaniem 
Skjadu Orzekaia-cecro decvzie orqan6w Miasta dotvczace wysoko4ci zaciaqanvch 
zobowiazari (w zakresie ~rzvchoddw zwrotnvch budzetu, iak i zadan' in westvcvinych ) - 
winnv zostad iciSle powiazane z bieiaca ocena sytuacii finansowei Miasta. 

Sktad Orzekaiacv podkrebla, i e  wielokrotnie w swoich opiniach wskazvwal na koniecznoSd 
podeimowania przez orqanv Miasta uowviszvch dziatari, w celu zauewnienia moiliwo6ci 
uchwalania budiet6w w iatach nastepnvch - zsodnie z obowiazuiacvm prawem . 
Sktad Orzekajqcy ocenit prawidlowobd prognozy kwoty dtugu zawartej w uchwale w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej i majqc powyisze na wzgledzie postanowit 
wydad opinie zawartq w 3 1 sentencji niniejszej uchwaty. 

Sktad Orzekajqcy formuiujqc opinie zawartq w 5 2 sentencji niniejszej uchwaty przyjqt za 
podstawe dane wynikajqce z budietu Miasta kodzi na 2015 rok oraz prognozy kwoty 
dtugu zatqczonej do wieloietniej prognozy finansowej, Ocena moiliwoSci sfinansowania 
pianowego deficytu 2015 roku dokonana zostata z uwzglednieniem spelnienia warunk6w 
ustawowych, w tym reguty art. 243 ustawy o finansach publicznych, 

Na podstawie okreSlonych w budiecie 2015 roku wielko~ci dochod6w i wydatk6w 
ustalono, i e  pianowany deficyt stanowi 303,963'683 z l  i sfinansowany bedzie 



przychodami z tytulu: emisji obligacji komunalnych w wysokoki 8.750.682 zt, kredytu 
zaciqganego na rynku zagran icz~ym w wysokoici 280.000.000 zt, poiyczki z 
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokogci 
1.282.492 zt, pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej 1.600.000 zt oraz przychodami z tytulu wolnych 5rodk6w jako nadwyiki grodkdw 
pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu wynikajqcych z rozliczeri kredyt6w i poiyczek 
z lat ubiegtych w kwocie 12,330.509 zt. 

Przyjmujqc za podstawq wyniki analizy przedtozonych Izbie dokument6w przv zatozeniu 
pe4nei reaiizacii wieiko4ci w nich wvkazanych oraz zaktadaiac, ie  Miasto uwzqledni uwaai 
sformutowane w uzasadnieniu do Fi 1 ninieiszei uchwatv, Sktad Orzekajqcy stwierdza, i e  
w okresie sptaty planowanego do zaciqgniecia w latach 2015 -2017 dtugu, Miasto L6di 
zachowa prawem przewidziane ograniczenia w zakresie wskainik6w obciqzenia budiet6w 
lat nastepnych sp'iatq dlugu- zatem posiada moiliwo5C sfinansowania planowanego 
deficytu okreglonego w budiecie na 2015 rok. 

Majqc na wzgledzie powyisze, Sktad Orzekajqcy postanowit wydad opiniq zawartq w 
Ej 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 
jednostkq samorzqdu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach 
okreSIonych w ustawie z dnia 6 wrzeSnia 2001 roku o dostepie do inforrnacji publicznej 
(j,t. Dz.U. z 2014 r,, poz. 782 z p6in.  zm.). 

Od opinii wyraionych w niniejszej uchwale stuzy odwotanie do pelnego skiadu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaty. 


