
Uchwala Nr I/ 110 /2014 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 

z dnia 2 lipca 2014 roku 

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

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

przewodniczqcy 
czlonek 
cztonek 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje moiliwoSt splaty kredyt6w do kwoty 400.000.400 zt (stownie zlotych: 
czterysta milion6w czterysta zlotych) zaciqganych w przez Miasto l 6 d i  w 2014 roku, 
formukuiac istotne uwaai zawarte w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w kodzi wplynql wniosek (pismo DFP - Bd.- 
VIII.3052.21.2014) Prezydenta Miasta todzi o wydanie opinii dotyczqcej moiliwo2ci 
sptaty kredyt6w zaciqganych przez Miasto l 6 d i  w 2014 roku do tqcznej wysoko2ci 
400.000.400 zl. 

Rada Miejska w lodz i  w dniu 16 stycznia 2014 r. podjqla Uchwale NR LXXIX/1648/14, w 
kt6rej postanowita zaciqgnqt kredyty dtugoterminowe na rynku krajowym do lqcznej 
kwoty 400.000.400. Z przedmiotowej uchwaly Rady wynika, i e  kredyty te przeznaczone 
zostanq na finansowanie planowanego deficytu budietu w roku 2014 oraz splate 
wczegniej zaciqgnietych zobowiqzari z tytulu poiyczek i kredyt6w oraz emitowanych 
papier6w warto2ciowych. Rada wskazala nadto ,ie kredyty bedq splacane z dochod6w 
wtasnych Miasta todzi uzyskiwanych z podatku od nieruchomo2ci w terminie do 2026 
roku . 
Opinia wyraiona w sentencji niniejszej uchwaly poprzedzona zostala analizq dokument6w 
bqdqcych w posiadaniu Izby na dzieri wydania niniejszej opinii, w szczeg6lnoSci danych 
wynikajqcych z uchwaly budietowej miasta lodzi  na 2014 rok wraz ze zmianami oraz 
prognozy kwoty dtugu stanowiqcej element wieloletniej prognozy finansowej, jak 
r6wniei danych znajdujqcych sie w rejestrach Izby. 

W uchwale budietowej Miasta na 2014 rok ustalono limit zobowiqzari z tytulu 
zaciqganych kredytbw, pozyczek, emisji obligacji komunalnych na pokrycie 
wystepujqcego w ciqgu roku przejGciowego deficytu, na finansowanie planowanego 



deficytu oraz splatg wcze5niej zaciqgniqtych zobowiqzari w wysoko5ci 1.310.482.900 
z l  . 
Stosownie do obowiqzujqcych przepis6w od 2014 roku dla danej jednostki samorzqdu 

terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainik maksymalnego obciqzenia budietu z 
tytulu splaty dlugu ustalany jako 9rednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat 
relacji je j  dochod6w bieiqcych powiqkszonych o dochody ze sprzedaiy majqtku oraz 
pomniejszonych o wydatki bieiqce do dochod6w og6lem budzetu, zgodnie z regulrq 
wynikajqcq z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dla 
ustalenia w spos6b prawidlrowy wskainik6w zadluzenia bardzo istotne staje sie 
planowanie oraz wykonanie dochod6w zar6wno bieiqcych, jak  i majqtkowych. Ustalanie 
nowego maksymalnego wskainika obciqzenia budzetu splatq dlugu wiqze sie w spos6b 
bezpogredni z wielko5ciami wydatk6w rnajqtkowych sfinansowanych ze i rodk6w wlasnych 
oraz nadwyzki budietu odniesionych do warto9ci dochod6w og6lem. Tak wiec poczqwszy 
od 2014 r. maksymalny pulap obciqzenia budietu splatq dlugu zaleiny jest wprost od 
wykonania nadwyzek operacyjnych (nadwyika dochodo'w biezqcych nad wydatkami 
biezqcymi) oraz uzyskania dochod6w ze sprzedaiy majqtku - wielkogci t e  bowiem 
determinujq wysoko5C wskainik6w jednorocznych z lat n-3 ,n-2, bowiem stanowiq one 
podstawe do ustalenia wskainika maksymalnego (por. r e g u ! ~  a r t  243 ustawy o 
finansach publicznych). Zatem regulra wynikajqca z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych wprowadza zasadq uwzglqdniania danych z wykonania budiet6w lat 
poprzednich przy ustalaniu dopuszczalnego wskainika zadlruienia dla danego roku , co 
prowadzi w konsekwencji do ustalenia dla danej jednostki samorzqdu terytorialnego 
indywidualnego dopuszczalnego wskainika obciqzenia budietu splatq dlugu. 

Jednym z podstawowych element6w wplrywajqcych na ocenq moz l iwo~c i  splraty 
przedmiotowego kredytu jest planowany poziom dlugu oraz harmonogram jego splaty. 
Na podstawie wielkoici zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta ustalono, ze 
dla sfinansowania planowanego poziornu wydatk6w majqtkowych w latach 2014-2015 
przyjqto m o n t a i  finansowy, kt6ry zaklada, i e  wydatki majqtkowe Miasta w Cqcznej 
wysoko5ci 2.326,5 rnln z+ sfinansowane zostanq :wolnymi Grodkami w wysoko5ci 67 rnln 
z l  , zakladanymi w prognozie nadwyikami operacyjnymi budietu w wysoko5ci 357,4 rnln 
zl; dochodami majqtkowymi na poziomie 1.172,5 rnln z# ( w tym:  Srodkami z budzetu 
Unii Europejskiej- fqcznie ze Srodkami z refundacji wydatko'w - w wysokoici 783,5 
mln z!; z tytufu sprzedazy majqtku 312,5 mln zf), planowanymi do zaciqgniqcia 
przychodami zwrotnymi (z tytu!u emisji obligacji, kredyto'w, po2yczek) w wysoko5ci 
729,6 rnln . 
Z planowanych w latach 2014-2015 przychod6w zwrotnych w wysokogci 1.062,8 rnln 

z l  na finansowanie inwestycji przeznaczono kwotq 729,6 rnln zl, natomiast pozostalq 
kwote 333,2 rnln z l  przewidziano na splatq wczegniej zaciqgniqtych zobowiqzari 
dlugoterminowych. W konsekwencji przyjqtego zalrozenia kwota dluqu na koniec 2015 
roku osiaqnie bardzo wvsoki poziom 2.842,7mln zl, ti. 77,3 % planowanvch dochod6w, 
natomiast w latach nastqpnych zalroiono tendencje malejqcq dlrugu z tym, i e  
naiwvzszv poziom sp+atv dluqu ( dotyczacy kwoty Ho'wnei ) zostal odlroionv w czasie 
bowiem przewidzianv iest  w latach 2020-2023. 

Ustalony w prognozie miasta Codzi mon ta i  finansowy zaklada takie, i e  w latach 2014- 
2015 grodki uzyskane przez Miasto z tytulu nadwyiek operacyjnych oraz dochod6w ze 
sprzedaiy majqtku przeznaczane zostanq wylqcznie na finansowanie wydatk6w 
rnajqtkowych. Poczqwszy od roku 2017 i rodk i  z nadwyiek operacyjnych stanowid bqdq 
podstawowe i r6d lo  splaty d+ugu Miasta. W roku 2014 roku ustalono nadwyike 
operacyjnq w wysoko9ci 170,l rnln z+ , w wyniku wprowadzonych zrnian budietu je j  
poziorn ulegl obniieniu do wysoko9ci 164  rnln zl. W nastqpnych latach objqtych prognozq 

.za+ozono tendencjq rosnqcq te j  nadwyzki . W konsekwencji przyjqtego w prognozie 
monta iu  finansowego uzyskanie zakladanego poziomu nadwyzek operacyjnych oraz 
dochod6w ze sprzedaiy majqtku jest niezbqdne dla wykonania w latach 2014-2015 
planowanych wydatk6w majqtkowych, jak  rbwnie i  determinuje w latach przyszlrych 
moiliwo5d splaty zaciqganego przez Miasto dlugu- zgodnie z regu+q z art. 243 ustawy o 



finansach publicznych . Majqc na wzgledzie dane wynikajqce z rejestr6w Izby oraz fakt , 
i e  na poziom wskainika dla roku 2013 wplynely dochody zwiqzane ze zbyciem praw 
majqtkowych na rzecz LSI Sp. z 0.0. - w ocenie Sktadu naleiy uznad, ze wskainiki 
jednoroczne- stanowiqce podstawe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego 
wskainika obciqienia budzetu splatq dlugu wynikajqce z prognozy Miasta od roku 2017 
zaloiono na wysokim poziomie. 

Miasto wprawdzie wykazalo w prognozie, i e  obciqzenie budzetu sptatq dlugu w latach 
2014-2026 uksztakuje sie ponizej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, 
jednakze w latach 2014 -2015 relacja okreSlona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych zostanie spelniona przy uwzglednieniu wylqczeh, o 
kt6rych mowa w art. 243 ust. 3 tej ustawy. Ponadto Sklad Orzekajqcy wskazuje, ze w 
latach 2016 - 2021 relacia ta oscvlowad bedzie w aranicach wskainika douuszczalneao. 

W konsekwencji powyiszego, zdaniem Skladu Orzekajqcego, ustalona w 
wieloletniej prognozie finansowej Miasta moiliwoSC splaty dlugu w latach 2015 
- 2023, obciqzona jest du ivm rvzvkiem, bowiem w celu splaty zaloionego 
dlugu Miasta i spelnienia reguty wynikajqcej z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych, niezbedne iest ~ e l n e  wvkonanie zakoionvch w latach 2014-2022 
wielkoSci nadwviek o~eracvinvch oraz dochod6w ze s ~ r z e d a i v  maiatku. 

Sklad Orzekajqcy podkreSla, i e  przyjete w prognozie zaloienia finansowe 
wymagajq konsekwentnych dzialari w zakresie terminoweao ~ozvskiwania w 
latach 2014-2015 dofinansowania ~rzedsiewzied inwestvcvinvch ze Srodk6w 
UE oraz ~rawid loweqo ich rozliczenia, iak  r6wniei  szczea6lnei dvscv~l inv w 
ponoszeniu wvdatk6w bieiacvch. 

Majqc na wzglqdzie wskazane wy ie j  obszarv rvzvka zwiqzane z realizacjq 
zatozeii wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dlugu - 
Sklad wskazuje , uwzglqdniajqc tak ie  wole Rady, z kt6rej wynika, i e  
przedmiotowe zobowiqzanie stanowi maksymalnq wielkoSC kredyt6w 
planowanych do zaciqgniecia przez Miasto w 2014 roku na rynku krajowym - i e  
w celu zapewnienia moiliwoSci splaty dlugu, konieczne jest bieiace 
monitorowanie relacii Drzvietvch w ~roanoz ie  i na te i  Dodstawie dokonvwanie 
od~owiednich korekt zatozonvch wielkoSci .w tvm ~lanowanvch do zaciaaniecia 
kredvt6w dluaoterminowvch. 

Sklad Orzekajqcy wskazywal wielokrotnie w swoich opiniach na koniecznoSC 
podejmowania przez Miasto takich dziataii oraz podkreSlal , i e  decvzie o 
zaciaanieciu zobowiazari w zakresie przychod6w zwrotnych, jak i wydatkbw, 
winnv zostaC SciLle ~owiazane z bieiaca ocena svtuacii finansowei Miasta. 

Sklad Orzekaiacv zauwaia ,ie ~odeimowanie Dowviszvch dziakaii Drzez 
oraanv Miasta iest niezbedne w celu za~ewnienia moiliwoSci uchwalania 
budiet6w w latach nasteunvch - zclodnie z obowiazuiacvm Drawem. 

W zwiqzku z powyzszym, w szczeg6lnoSci z tym, ze zaciqgany kredyt wptywa na poziom 
dlugu Miasta , Sklad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji. 

Od opinii wyraionej w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do pdnego sktadu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly. 




