
Uchwala Nr 1/187 /2013
Skladu OrzekaiClcego Regionalnei Izby Obrachunkowei w t.odzi

z dnia 19 Ilstopada 2013 roku

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdzlerntka 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ) i art. 91
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (j.t, Dz. U z 2013 r.
poz.885 z poznlejszyrnl zmianami ), Sktad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej
Lodzl:

1. Ewa Spionek
2. Iwona Kopczyriska
3. Anna Kazmierczak

przewodniczqcy
czlonek
czlonek

uchwala, co nast~puie:

Opiniuje mozllwosc splaty kredytu do kwoty 65.000.000 zf (stownie zlotych:
szescdzleslat pi~c mlllonow) zaciqganego w roku 2013 przez Miasto lodz w Europejskim
Banku Inwestycyjnym ,formuluiClc istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

W dniu 12 listopada 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi wpfynqt
wniosek (pismo DFP - Bd.- VIII.3062.4.2013) Prezydenta Miasta Lodzl 0 wydanie opinii
dotyczqcej rnozllwosci splaty kredytu zaciqganego do kwoty 65.000.000 zf przez Miasto
lodz w 2013 roku w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Rada Miejska w Lodzl w dniu 1 czerwca 2011 roku podjela Uchwale Nr XV/227/11, w
ktorej postanowlla zaciqgnqc zobowiqzanie finansowe w Europejskim Banku
Inwestycyjnym do kwoty 225.000.000 zt w latach 2011-2013 w formie kredytu
dtugoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budzetu Miasta lodzi w powyiszych
latach . Z uchwaty tej wynika ze zobowiqzanie bedzle zaciqgane w transzach. W roku
2012 w Uchwale nr XXXI/555/12 Rada Miejska postanowila zaciqgnqc kolejna (drugq )
transze kredytu do kwoty 85.000.000 zt, W dniu 30 pazdzlernlka 2013 roku w Uchwale
Nr LXXIII/1538/13 Rada Miejska w lodzi postanowlla 0 zaclaqnleciu kredytu do kwoty
65.000.000 zf ( trzecia transza) oraz wskazala , ze kredyt ten przeznaczony zostanie na
finansowanie planowanego deficytu, w ramach ktoreqo realizowane b~dq przedslewzlecla
zgodnie z planem llrnltow wvdatkow okreslonych w zataczntku Nr 3 do uchwaty Nr
LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Lodzt z dnia 27 marca 2013 roku z poznlejszvmi zmianami.
Rada Miejska ustallla .ze splata kredytu i powstalvch z tego tvtulu zobowiazari
sfinansowana zostanie z dochodow wtasnych budzetu miasta t.odzl w terminie do 2030 r.

Opinia wvrazona w sentencji niniejszej uchwaly poprzedzona zostala anallza dokumentow
bedacvch w posiadaniu Izby, na dzleri wydania niniejszej opinii, w szczeqolnosci danych
wynikajqcych z uchwaty budietowej Miasta na 2013 rok, prognozy kwoty dfugu
stanowiqcej element wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2013-2031 ,
sprawozdari z wykonania budietu za lata 2011-2012.



W uchwale budietowej Miasta na 2013 rok ustalono limit zobowlazan z tvtulu
zaciqganych kredytow, poiyczek, emisji obligacji komunalnych na pokrycie
wystepujaceqo w ciqgu roku przejscloweqo deficytu, na finansowanie planowanego
deficytu oraz sptate wczesnlej zaciqgni~tych zobowtazan w wysokosci 1.069.331.452 zt,

Z wieloletniej prognozy finansowej Miasta wynika , ze w latach 2013-2030 spelnlcna
zostanie zasada okreslona wart. 242 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach
publicznych, prognozowane dochody btezace i budzetow w tych latach zaplanowano w
wysokosclach wyiszych od wydatkow blezacvch, tak wlec planuje sle osiqgni~cie

nadwyiki operacyjnej budietu, w tym : w roku 2013 na poziomie 112,3 min zl , w 2014
roku 185,5 min zt, w dalszych latach objetvch prognozq poziom nadwyiki operacyjnej
wykazuje tendencje rosnaca, Przy powyiszym Sktad Orzekajacy odnotowuje niekorzystna
tendencj~ znacznego zmniejszenia w ciagu 2Q13 roku planowanego poziomu nadwyiki
operacyjnej.

Zaktadajqc petnq reeuzacje przyjetych wlelkoscl wynikajqcych z prognozy , w
tym przede wszystkim dochodow, wskaznlk poziomu dtugu Miasta w roku 2013
oscylowat bedzle na bardzo wysokim pozionjie 62.54 % - a przy uwzqlednlenlu art.
170 ust, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych wskaznlk obniiy
sie do 57.51 % i nadal pozostanie wysoki., bowiem dopuszczalna granica poziomu
zadtuzenla jednostki sarnorzadu terytorialnegowynosi 60% ((por6wnaj art.170 ustawy z
dnia 30 czerwca 0 finansach publicznych 2005 r. w zwiezku art. 121 ust.s ustawy z dnia
27sierpnia 2009 roku Przepisy wprowedzeisc« ustewe 0 finansach publicznych(Dz.U. Nr
157 poz. 1241)). W roku 2013 obowiqzuje rownlez wskaznlk okreslony wart. 169 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ustawy 0 flnansech publicznych, z ktoreqo wynika, ze
tqczna kwota obctazenla budietu z tytulu sJ1>taty dtugu przypadajqca w danym roku
budietowym, nie moie przekroczyc 15% planowanych na dany rok budietowy dochodow
tej jednostki. Na podstawie dokurnentow b~diqcych w dyspozycji Sktadu Orzekajqcego
ustalono, ze wskaznlk wynikajqcy z art. 169 ustawv przy uwzqlednlenlu planowanych do
zaciqgni~cia i splaty zobowlazan dtugoterminowych wykazanych przez Miasto w prognozie
kwoty dtugu wyniesie w 2013 roku 7,35 % ,a •przy uwzqlednlenlu art. 169 ust. 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publi¢znych wskaznlk ten obniiy sle do 5,97 %,
tak wlec poniiej dopuszczalnej granicy 15%.

Jednym z podstawowych elernentow wpty~ajqcych na ocene mozllwoscl splatv
przedmiotowego kredytu jest planowany pozlom dtugu Miasta . W przedstawionej
prognozie planuje sie .ie kwota dtugu Mia.ta lodzi. na koniec 2014 roku osiagnie
bardzo wysoki poziom 2.717.7 min zt Skta~ Orzekajacy wielokrotnie wskazywat. ie
przyj~ty w prognozie montai finansowy jest wieloaspektowy i obarczony ryzykiem.
bowiem dla wykonania planowanego poztornu wydatkow majqtkowych z jednej strony
nlezbedne b~dq srodkl pozyskiwane z przvdhodow zwrotnych tpozyczek, kredyt6w,
obligacji ), zas z drugiej strony moztlwosc lch zaciqgania jest uzaleiniona od poziomu
wykonanych dochodow, w tym uzyskanych srodkow z UE. Skutkiem zaplanowania w
latach 2013-2014 wysokiego poziomu wydatkow majqtkowych, dla finansowania ktorych
nlezbedne b~dq przychody zwrotne oraz w wyniku przvjecla zelozenla, ze splata
zobowlazeri z tytulu poiyczek i kredvtow, jak rownlez wykup obligacji, zostalv odlozone
w czasie - jest tendencja rosnaca pozidmu dtugu. W prognozie Miasta przvjeto
zalozente, ze poczawszv od roku 2017 splate zobowlazan zaliczanych do dtugu bedzle
finansowana z nadwyiki dochodow nad wydatk~mi budietowymi (nadwyzki budzetowejs,
ktora powstanie de facto z nadwyiki cperacvjnej (rozumianej jako neawyzk» dochodow
btezscyd: nad wydatkami btezecvmi).

Poczawszy od 2011 roku dla danej jednostkl sernorzadu terytorialnego obliczany jest
indywidualny wskaznlk maksymalnego obclazenla budietu z tytulu splaty dhiqu
ustalany jako srednla arytmetyczna obllczona dla ostatnich trzech lat relacji jej
dochodow blezacvch powlekszonych 0 dochody ze sprzedaiy rnajatku oraz
pomniejszonych 0 wydatki blezace do dochodow ogotem budzetu stosownie do art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 flnensech publicznych. Tak obliczany wskaznlk w
roku 2013 podawany jest informacyjne, a od' roku 2014 - zatem w latach faktycznej
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splaty dlugu Miasta - stanie si~ wiqzqcy. Ustalanie nowego maksymalnego wskaznika
obclazenla budzetu splata dhiqu wiaze sle w sposob bezposrednl z wlelkosctarnl
wvdatkow majqtkowych sfinansowanych ze srodkow wfasnych oraz nadwvzkl budzetu
odniesionych do wartoscl dochodow oqolern.

Przy powvzszvm Sklad ponownie wskazuje , ze w latach 2010 - 2012 zarowno
nadwyzka operacyjna jak i wpfywy z tytulu sprzedazy majatku wykonane zostalv
ponlzej zalozonych wtelkoscl, Poczawszy od 2014 r. maksymalny pulap obclazenla
budzetu splata dluqu zalezny jest wprost od wykonania nadwvzek operacyjnych oraz
uzyskania dochodow ze sprzedazv rnajatku - wlelkoscl te bowiem determinujq wvsokosc
wskaznikow jednorocznych z lat n-3 ,n-2, bowiem stanowla one podstawe do ustalenia
wskazntka maksymalnego (por. regu/~ art. 243 ustawy 0 finansach publicznych).
Faktycznie oslaqnlete poziomy tego wskaznlka - ustalone na podstawie wykonania
budzetu Miasta w latach 2011-2012- wyniosfy odpowiednio : 0,0243 (2,43%) oraz
0,0318 (3,18%). Majqc powvzsze na wzqledzle oraz fakt , ze na poziom wskaznlka dla
roku 2013 wplywaja w sposob istotny dochody zwlazanvch ze zbyciem praw
majqtkowych na rzecz -lSI Sp. z 0.0. - to ocenie Skfadu nalezy uznac. ze wskazniki
jednoroczne wynikajace z prognozy Miasta w latach 2014-2023 zafozono na wysokim
poziomie.

W wieloletniej prognozie finansowej Miasto wykazafo wprawdzie. ze obciazenie
budzetu spfata dfugu od 2014 roku uksztaftuje si~ ponizej wskaznika maksymalnego
ustalonego dla danego roku, jednakze w latach 2017 - 2021, relacja ta oscylowac
bedzie w granicach wskaznika dopuszczalnego, nadto w latach 2014 i 2015 relacja ta
zostanie spefniona przy uwzgl~dnieniu wyfaczen , 0 ktorych mowa wart. 243 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych.

W konsekwencji powyiszego , zdaniem Skladu OrzekajClcego , ustalona w
prognozie moiliwosc splaty dlugu w latach 2014-2021, obclazona jest
znacznym ryzykiem, bowiem dla spelnienia reguly wynikajClcej z art. 243
ustawy 0 finansach publicznych, niezbedna jest pelna realizacja zaloionych w
prognozie wielkosci nadwyiek operacyjnych oraz dochod6w ze sprzedaiy
majCltku, jak r6wniei dochod6w i wydatk6w dotYCZClcych przedsi~wzi~c

inwestycyjnych realizowanych przy udziale srodk6w z budietu UE. Nadto w
2013 roku zachowanie ograniczenia wynikajClcego z art. 170 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych zaleiy przede wszystkim od
poziomu zrealizowanych dochod6w .

MajClc na wzgl«::dzie wskazane wyiej obszary ryzyka zwiClzane z realizacjCl
zaloien wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dlugu -w
celu zapewnienia moiliwosci splaty przedmiotowego kredytu - konieczne
jest bieiClce monitorowanie relacji wynikajClcych z prognozy i dokonywanie
korekt zaloionych wielkosci. Sklad OrzekajClcy przypominal wielokrotnie w
swoich opiniach 0 kcnlecznoscl podejmowania przez Miasto takich dzialan oraz
wskazywal ,ie decyzje 0 zaciClgni~ciu zobowiClzan w zakresie przychod6w
zwrotnych, jak i wydatk6w, winny zostac scisle powiClzane z bieiClcCl ocena
sytuacji finansowej Miasta.

W zwlazku z powyzszyrn, w szczeqolnosci z tym, ze zaciqgany kredyt wpfywa na poziom
dluqu Miasta , Skfad Orzekajqcy postanowll jak w sentencji.

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale sluzv odwotanle do pelneqo skladu Kolegium
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenla uchwafy.

Przewodnicz'lcy
Sldadu or~eka''lcego
~~h/

EwaS&;nek
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