
Uchwafa Mr I/ 73 /2012
Sktadu Orzekaja_cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi

z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577
z pozniejszymi zmianami) i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z pozniejszymi zmianami), Sklad Orzekajacy
Regionalnej Izby Obrachunkowej todzi:

1. Ewa Spionek przewodniczqcy
2. Iwona Kopczyriska cztonek
3. Anna Kazrmierczak cztonek

uchwala, co nastepuje:

Opiniuje z istotnymi uwagami, mozliwosc sptaty kredytu do kwoty
50.000.000 z\e ztotych: pie_cdziesia_t milionow) zacia^ganego w roku 2012 przez
Miasto todz w Banku Rozwoju Rady Europy.

Uzasadnienie

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi wptynaj wniosek(pismo DF - Bd.-
VII.3060.3.2012) Prezydenta Miasta Lodzi o wydanie opinii dotycza^cej mozliwosci sptaty
kredytu zacia^ganego przez Miasto Lodz w 2012 roku do kwoty 50.000.000 zt.

Rada Miejska w Lodzi w dniu 1 czerwca 2010r. podje,ta Uchwat^ Nr XV/226/11 w ktorej
postanowita zacia^gna^c zobowia^zanie finansowe w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) do
kwoty 200.000.000 zJ w latach 2011-2014 w formie kredytu dlugoterminowego na
pokrycie planowanego deficytu budzetu Miasta todzi w powyzszych latach. Z uchwaly tej
wynika ze zobowiqzanie b^dzie zacia^gane w transzach. W roku 2012 w Uchwale nr
XXXI/554/12 Rada Miejska postanowite zacia^gna^c kolejna (druga^) transz^ kredytu do
kwoty 50.000.000 zl. Z przedmiotowej uchwaty Rady wynika nadto, ze kredyt ten
przeznaczony zostanie na finansowanie planowanego deficytu w ramach ktorego
realizowane be_da^ przedsi^wzi^cia zgodnie z planem limitow wydatkow okreslonych w
zata^czniku Nr 2 do uchwaty Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia
201 Ir. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lodzi na lata
2012-2031, Przedmiotowy kredyt i powstate z tego tytutu zobowia^zania zostanq sptacone
z dochodow wtasnych i przychodow Miasta Lodzi w terminie do 2031 roku, raty
kapitalowe sptacane be.dq pocza.wszy od 2017 r.

Opinia wyrazona w sentencji niniejszej uchwaty poprzedzona zostata analiza^ dokumentow
b^dqcych w posiadaniu Izby, na dzien wydania niniejszej opinii, przede wszystkim
uchwaty budzetowej Miasta na 2012 rok, prognozy kwoty dtugu stanowia^cej element
wieloletniej prognozy finansowej Miasta ( Uchwafa Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w
todzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w brzmieniu nadanym Uchwatq Nr XXXII/586/12)
sprawozdari z wykonania budzetu za 2011 rok jak rowniez dodatkowych informacji
przedtozonych Izbie w pismie Nr DFP-Bd-VII.3060.1.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.
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W uchwale budzetowej ustalono limit zobowia^zah z tytulu zacia^ganych kredytow ,
pozyczek, emisji obligacji komunatnych na pokrycie wyst^puja^cego w cia_gu roku
przejsciowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu oraz spJat§ wczesniej
zacia.gni$tych zobowiqzah w wysokosci 1.179.536.600 z*.

W latach 2012-2013 poziom dJugu - stosownie do postanowienia art. 121 ust.8 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzaja^ce ustawe_ o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz. 1241) ograniczony jest wskaznikiem okreslonym w art.170 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Zaktadalac pelna realizacie
przvietvch w prognozie wielkosci w tym przede wszystkim dochodow, wskaznik
poziomu dtugu Miasta w 2012 roku oscylowaJ be,dzie na wysokim poziomie 57,93%,
a przy uwzgl^dnieniu art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych wskaznik ten obnizy sie. do 57,13 % , w 2013 roku wzrosnie do 58,94 %,
-przy dopuszczalnej relacji 60% - porownaj art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych. W latach 2012- 2013 obowi^zuje rowniez wskaznik ustalony na
podstawie art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - przy
uwzgl^dnieniu planowanych do zacia^gniQcia i sptaty zobowia^zah dJugoterminowych
wykazanych przez Miasto w prognozie kwoty dtugu - wskaznik ten ksztattowat sie. be,dzie
na poziomie : w 2012 roku 14,26%, w 2013 roku 4,99 % a przy uwzgle.dnieniu art. 169
ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych obnizy si^ do 4,26 %,
tak wie,c ponizej dopuszczalnej granicy 15%.

Zgodnie obowia^zuja^cymi przepisami - na dzieii wydania niniejszej opinii - od 2011 roku
dla danej jednostki samorzajdu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaznik
maksymalnego obcia^zenta budzetu z tytutu sptaty dlugu ustalany jako srednia
arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biezqcych
powie_kszonych o dochody ze sprzedazy majatku oraz pomniejszonych o wydatki bieza.ce
do dochodow ogotem budzetu- na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych. Tak obliczany wskaznik w latach 2011-2013 podawany jest
informacyjne, a poczawszv od roku 2014 stanie sie wiazacv. Przy realizacji wielkosci
zatozonych w prognozie w latach 2014-2022 Miasto wykazato wprawdzie, ze obcia^zenie
budzetu sptata, dtugu uksztattuje sie. ponizej wskaznika maksymalnego ustalonego dla
danego roku, jednakze w latach 2015 i 2017 roku relacja ta oscylowac be_dzie w
granicach wskaznika dopuszczalnego. Obcia^zenie budzetu sptata, dtugu w roku 2015
planuje sie. na poziomie 0,0888 (8,88%,) przy wskazniku maksymalnym 0,0894 (8,94%),
natomiast w roku 2017 obcia^zenie budzetu sptata. dtugu planuje sie. na poziomie 0,0977
(9,77%; przy wskazniku maksymalnym 0,0983 (9,83%).

Ustalanie maksymalnego wskaznika obcia^zenia budzetu splata, dtugu wia^ze sie. w sposob
bezposredni z wielkosciami wydatkow maja^tkowych sfinansowanych ze srodkow wtasnych
oraz nadwyzki budzetu odniesionych do wartosci dochodow ogolem. Maja^c powyzsze na
wzgle.dzie Sktad wskazuje , ze dla zachowania ograniczeri wynikaja^cych z art. 243 ustawy
o finansach publicznych, decyduja.ce znaczenie b^dzie miato wykonanie budzetow
w latach 2012 - 2015. Z wielkosci zawartych w prognozie dJugu wynika, ze wskazniki
jednoroczne ustalone zostaJy na poziomie 0,0774 w 2012 roku , 0,0979 w 2013 roku ,
0,0930 w 2014 roku oraz 0,1110 w 2015 roku . Zdaniem Sktadu przyjeta w
prognozie mozliwosc sptaty dtugu w wysokosciach okreslonych w roku 2015 i
2017 obcia.zona jest znacznym ryzykiem, z uwagi mie.dzy innymi na sposob ustalania
maksymalnego wskaznika obcia^zenia budzetu sptata^ dtugu. Spelnienie bowiem reguly
wynikaja^cej z art. 243 ustawy o finansach publicznych wymaga pelnej realizacji
przyje.tych w prognozie wielkosci przede wszystkim osia.gnie.cia w latach 2012-2015
zaktadanej w prognozie nadwyzki operacyjnej (roznica mi^dzy dochodami
biez^cymi i wvdatkami biez^cymi ) oraz realizacji planowanych dochodow ze
sprzedazy maja_tku.

Przy powyzszym Sklad odnotowuje, ze prognozowany poziom dlugu Miasta na koniec
2011 r. - w cz^sci odnoszqcej s/e do zobowiqzari z tytutu kredytow, pozyczek,
wyemitowanych obligacji - wynikaja^cy z wieloletniej prognozy finansowej zaiozony na
poziomie 53,07 %, faktycznie osia^gna.* poziom 57,76% - zatem wykonany zostaJ na



poziomie wyzszym od zakladanego o 4,69 punktu procentowego ( w roku 2010 roznica ta
oscylowata w granicach 2,49 p.p.). Jak wynika z danych b^da^cych w dyspozycji Izby
wskaznik jednoroczny zakladany w 2011 roku na poziomie 0,0557 ( 5,57%), ustalony na
podstawie wielkosci wynikaja/rych z wykonania budzetu 2011 r. osia^gnaj poziom 0,0243
(2,43 %). Dane te wskazuja^, ze zatozenia prognozy przyje_te na 2011 rok w zakresie
zaktadanego poziomu realizacji dochodow ze sprzedazy majajiku oraz planowanej
nadwyzki operacyjnej nie zostaty wykonane, a wskaznik dtugu osia^gnaj poziom wyzszy
od zakladanego. Zdaniem Sktadu Orzekaja^cego wykonanie wskaznikow w 2011
roku rzutuje w sposob istotny na ocene zatozeri przyje_tych w prognozie dla lat
nastQpnych.

Jednym z podstawowych elementow wptywaja^cych na ocene, mozliwosci sptety
przedmiotowego kredytu jest planowany poziom dtugu. Z prognozy wynika ,ze kwota
dtugu w latach 2012-2014 wykazuje tendency rosna^ca osiqgaja^c na koniec 2014 bardzo
wysoki poziom 2.477,2 mln zl, natomiast splata dtugu Miasta b^dzie dokonywana de
facto pocza^wszy od 2015 r. . W prognozie Miasta przyje_to rowniez , ze w latach 2016-
2031 nie b^da, zacia^gane zobowiqzania zaliczane do dtugu, a sptata wczesniej
zacia^gni^tych kredytow, pozyczek oraz wykup obligacji sfinansowane zostana^ w catosci z
nadwyzki dochodow nad wydatkami budzetowymi (nadwyzki budzetowej). Jak wynika z
wielkosci przyje_tych w prognozie w latach 2012-2014 wydatki majajikowe sfinansowane
zostanq w 19,16 % z nadwyzek operacyjnych , w 47 % z dochodow maja^tkowych (w tym
dotacji i srodkow z UE), a w 33,84 % z przychodow (z tytutu prywatyzacji, wolnych
srodkow, kredytow, pozyczek). Przychody zwrotne (pozyczki , kredyty ) stanowic be_da_
30,51% srodkow niezbe.dnych dla sfinansowania planowanego poziomu zadan
maja^tkowych. Tak wie_c struktura finansowania wydatkow majqtkowych zaktada
zobowia^zania, ktore w latach 2012-2014 w istotny sposob wptynq na zwie_kszenie
poziomu d^ugu. Spteta zobowia^zari zostala odsuni^ta w czasie i jak zatozono w prognozie
realizowana be_dzie faktycznie pocza^wszy od 2015 roku z dochodow Miasta.

W konsekwencji, zdaniem Sktadu, nalezy uznac, ze pizyjety w prognozie
montaz finansowy jest wieloaspektowy bowiem dla realizacji planowanego
poziomu wydatkow inwestycyjnych z jednej strony niezbe_dne be_da srodki
pozyskiwane z przychodow zwrotnych (pozyczek, kredytow} zas z drugiej
strony mozliwosc ich zacia.gania jest uzalezniona od poziomu wykonanych
dochodow, w tym dotacji oraz srodkow z UE. Natomiast od 2014 r. maksymalny
putap obcia,zenia budzetu sptata. dtugu zalezny jest wprost od wykonania
nadwyzek operacyjnych oraz uzyskania dochodow ze sprzedazy maja,tku -
wielkosci te bowiem determinuja_ wysokosc wskaznikow jednorocznych. Jak
wynika z powyzszych ustalen dla wskaznikow tych zatozono wysokie wielkosci,
gdyz przyje.ty w prognozie wskaznik, np. dla roku 2O12 jest trzykrotnie wyzszy
od faktycznie osia.gnie.tego w 2011 r. Nadto poczqwszy od 2014 roku mozliwosc
restrukturyzacji sptaty zadtuzenia, polegajqca mi^dzy innymi na zmianie
harmonogramu splat be_dzie bardzo ograniczona, z uwagi na fakt, ze wskaznik
maksymalnego obcia_zenia budzetu sptata. dtugu (indywidualny dla Miasta), jak
wynika z prognozy, jest istotnie nizszy, niz granica 15% wyznaczona
obowia,zuja_cym do 2013 roku art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych.
Maja_c powyzsze na wzgle_dzie, Sktad Orzekaja.cy podkresla, ze przyj^te w
prognozie Miasta zatozenia finansowe wymagaja. :

po pierwszc - konsekwentnych dziatah w celu realizacji planowanego poziomu
dochodow zarowno bieza.cych, jak i majatkowych, w tym terminowego -
ustalonego w prognozie - pozyskiwania dotacji i srodkow z budzetu UE,

po drugie - szczegolnej dyscypliny w ponoszeniu wydatkow biezqcych w celu
zachowania ustalonego ich poziomu.

W celu zapewnienia mozliwosci sptaty przedmiotowego kredytu w latach
2017-2031 -konieczne jest bieza,ce monitorowanie relacji wynikaja.cych z



prognozy i na tej podstawie korygowanie poziomu planowanych wydatkow
(przede wszystkim majqtkowych ) oraz wysokosci kwoty dhigu i obciazeri
budzetow jego sptata. - w taki sposob , ktory w efekcie zapewni zachowanie
ograniczeh ustawowych.

Sktad zauwaza rowniez, ze w roku 2011 Miasto zacia.gne.to zobowi^zania z
tytulu pozyczek i kredytow w planowanych wielkosciach przy niepelnym
wykonaniu planu wydatkow inwestycyjnych. Bacza_c, ze wskaznik poziomu
dlugu osia^jnaj poztom wyzszy od zakladanego - zdaniem Skladu - decyzja o
zacia,gniQciu zobowia.zah dotycz^cych zarowno przychodow zwrotnych jak i
wydatkow winna zostac scisle powia.zane z sytuacja. finansowa. Miasta. Samo
bowiem ustalenie limitu wydatkow lub podje.cie decyzji o zacia,gniQciu kredytu
nie wywoluje jeszcze skutku finansowego, dopiero czynnosc prawna -
dokonana w ramach udzielonego upowaznienia - rodzi takie skutki.

Powyzsze ustalenia - zdaniem Sktadu Orzekaja^cego - prowadza, do wniosku ,iz
zachowanie przez Miasto prawem przewidzianych limitow zadtuzenia
wynikaj^cych z przepisow ustawowych - przede wszystkim obowiqzujqcego od 2014
roku wskaznika z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz w latach 2012-2013
wskaznika z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych -
obcia.zone jest znacznym ryzykiem i wymaga korygowania wielkosci ustalonych
w prognozie. Sktad Orzekaja^cy wskazywat wielokrotnie w swoich opiniach na
koniecznosc podejmowania przez Miasto takich dziatari.

W zwia^zku z powyzszym, w szczegolnosci z tym, ze skutkiem zacia.ganego
kredytu jest dalsze zadtuzanie Miasta, Sktnd Orzekaja.cy postanowif jak w
sentencji.
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