
Uchwala Nr 1/22/2018 
Skkadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 

z dnia 5 lutego 2018 roku 

w sprawie opinii dotyczqcej prawidlowoSci planowanej kwoty dkugu 
jednostki samorzqdu terytorialnego wynikajqcej z planowanych i 

zaciqgniqtych zobowiqzali oraz opinii dotyczqcej moiliwoSci sfinansowania 
deficytu budietowego Miasta lodzi 

Na podstawie art. 230 ust.4 oraz art. 246 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2017 r. p0z.2077)~ w zwiqzku z art.19 ust.2 ustawy z 
dnia 7 paidziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 
2016 r., poz. 561), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej lodzi :  

1. Ewa spionek - przewodniczqcy 
2. Iwona Kopczynska - czlonek 
3. Anna Kaimierczak - cz2onek 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje prawidlowoid prognozy kwoty d4ugu Miasta lodz i  na lata 2018-2040, 
formulujqc istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu. 

Opiniuje pozytywnie z uwagq mozliwoiC sfinansowania w 2018 roku planowanego 
deficytu budzetu Miasta Codzi. 

Uzasadnienie 

Sklad Orzekajqcy formu2ujqc opinie zawartq w g l  sentencji przyjql za podstawe dane 
wynikajqce z uchwaly budzetowej Miasta l odz i  na 2018 rok wraz ze zmianq oraz 
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2018-2040, w t y m  
zalqczonej 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 budzetow w nastepnych latach, na ktore zaciqgnieto i planuje sic zaciqgnqd 
zobowiqzania. 

Z przedstawionej prognozy wynika nadto, ze w latach 2018 - 2040 spelniona zostanie 
zasada okreSlona w art. 242 ustawy o finansach publicznych - prognozowane dochody 
biezqce budietow w tych latach zaplanowano w wysokoiciach wyzszych od wydatkow 
biezqcych (zaloiono uzyskanie nadwyzek operacyjnych budietu ). Z prognozy wynika, i e  
w roku 2018 latach planowana nadwyzka operacyjna winna uksztaltowad sie na poziomie 
275,3 mln zl, natomiast w latach 2019-2026 na poziomie wyzszym tj. w przedziale od 
323,9 mln zl  do 479,s mln zl. Poczqwszy od 2027 roku zalozono dalszq tendencje 
rosnqcq tej nadwyzki. Wykonanie zakladanego poziomu nadwyzek operacyjnych jest 



istotne nie tylko z punktu widzenia spelnienia wskainikow z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych, ale determinuje takie finansowanie zatozonych w prognozie wydatkow 
majqtkowych oraz splaty dlugu. 

W prognozie przyjeto zaloienie, ze w latach 2018 -2019 splata zobowiqzan zaliczanych 
do dlugu bedzie finansowana z planowanych do zaciqgniecia kredytow. Zaplanowane w 
tych latach przychody zwrotne przeznaczone zostanq zarowno na splatq dlugu, jak i 
finansowanie planowanego deficytu. W roku 2020 i 2021 przewidziano splate diugu 
Srodkami pochodzqcymi z kredytow oraz planowanych do uzyskania nadwyzek 
budzetowych. Z przedlozonej prognozy wynika, i e  poczqwszy od 2022 roku jedynym 
irodlem splaty dlugu bqdq irodki uzyskane z nadwyzek budzetowych, ktora de facto 
powstanq z nadwyzek operacyjnych budzetu. Dlug Miasta w latach 2018- 2019, wzrasta 
w odniesieniu do wartosci prognozowanych na koniec biezqcego roku, co jest 
konsekwencjq zalozen przyjqtych w tych latach, bowiem wysokoik planowanych do 
zaciqgniecia przychodow zwrotnych jest wyisza od poziomu ich splaty. Najwyzsze 
obciqzenie budzetu Miasta splatq dlugu (kwota gidwna wraz ze zobowiqzaniami 
akcesoryjnymi) przewidziane zostalo w roku 2021 oraz latach 2024-2026. Prognozowana 
kwota dlugu Miasta na koniec 2018 roku ksztaltuje sic na bardzo wysokim poziomie 
2.804,2 mln zC, co stanowi 70,49% w odniesieniu do planowanych dochod6w budzetu. 
Jak wynika z prognozy w latach 2018-2021 na splatq dlugu Miasta przewidziano 
zaciqgniecie zobowiqzari dlugoterminowych w wysokoSci 710,41 mln zl, co stanowi 
72,97% planowanych do zaciqgniccia w tym okresie przychodow zwrotnych. Sklad 
Orzekajqcy wielokrotnie w wskazywal (por. opinie zawarte: w Uchwale Nr 1/125/17 z 
dnia 25.09.201 7 r,, Uchwale nr 1/202/17 z dnia 15.1 2.201 7 r. ), i e  prognozowana na 
koniec 2019 roku kwota dlugu Miasta, ksztaltuje siq na poziomie, ocenianym przez 
Sklad Orzekajqcy jako maksymalny. Sklad Orzekajqcy uwzglednil informacje zawartq w 
objagnieniach i przyjql kwote dlugu prognozowanq na koniec 2017 roku, wynikajqcq z 
uchwaly Nr LXII/1620/17 Rady Miejskiej w todzi z dnia 13 grudnia 2017 r. Sklad 
zauwaza przy tym, i e  jeiel i  do korica 2017 roku kwota dlugu Miasta ulegnie zmianie, w 
stosunku do kwoty dlugu przewidywanej na koniec 2017 roku w zloionej prognozie, to 
wowczas stosownej zmianie powinny ulec dane ujmowane w prognozie. 

Zgodnie z regulq fiskalnq wynikajqcq z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej 
jednostki samorzqdu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainik maksymalnego 
obciqienia budzetu z tytulu splaty dtugu ustalany jako Srednia arytmetyczna obliczona 
dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow bieiqcych powiqkszonych o dochody ze 
sprzedazy majqtku oraz pomniejszonych o wydatki bieiqce do dochodow ogolem 
budietu. Z wielkoici zalozonych w projekcie prognozy kwoty dlugu wielkoici, w latach 
2018-2040 wynika , i e  obciqzenie budzetu Miasta z tytulu splaty dlugu ksztaCtowaC sie 
bedzie poniiej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, zatem spelniona 
zostanie regula z art.243 ustawy o finansach publicznych. Jednakie w roku 2021 relacja 
okreilona w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spelniona przy 
uwzglednieniu wylqczeri ustawowych. Sklad Orzekajqcy zauwaza ta kze, ze tzw. wskainiki 
jednoroczne (wiersz 9.5 zaiqcznika nr  1 do wieloletniej prognozy finansowej ), zostaly na 
poziomie ponad 10 O/O w latach 2018-2020 oraz ponad 11% w latach 2021-2024. Zatem 
w ocenie Skladu, wykonanie tak wysokich wskainikow jednorocznych, kt6re stanowiq 
podstawe ustalenia wskainika maksymalnego, wymaga przede wszystkim realizacji 
planowanych przez Miasto dochodow biezqcych oraz dochodow ze sprzedazy majqtku 
(rdwniei w roku 2017), na poziomie nie nizszym od zaloionego w prognozie, z uwagi na 
wysokoSC obciqzenia budzetow lat nastepnych splatq dlugu. 

Wyzej wskazane ustalenia, zdaniem Skladu Orzekajqcego, prowadzq do wniosku, i e  w 
latach 2020-2026 moil iwoid splaty dlugu Miasta obarczona jest znacznym ryzykiem. 

W ocenie Skladu Orzekajqcego, majqc na wzgledzie bardzo wysoki poziorn dlugu Miasta 
oraz obciqzenia budietu jego splatq , wysokoSC wolnych irodk6w, ktora jest ustalana na 
podstawie wykonania danego roku budietowego, powinna stanowii element analizy, 
dokonywanej na etapie podejmowania przez Rade Miejskq w lodz i  decyzji o zaciqgnieciu 
zobowiqzari zaliczanych do dlugu. Przeprowadzenie takiej analizy jest zasadne i powinno 



stanowid podstawe podjecia przez Rade decyzji o wysokoSci zaciqganych w roku 2018 
kredytow dlugoterminowych. Sklad Orzekajqcy przypomina takie, i e  ustalenie w 
budiecie i prognozie wysoko4ci zobowiqzah dlugoterminowych z tytulu np. kredytow , 
pozyczek, nie powoduje zwiekszenia kwoty dlugu, dopier0 podjete czynnoici - dokonane 
na podsta wie odpo wiedniego aktu organu stano wiqcego lub wykona wczego, w ktdrym 
wyraiona jest wola zaciqgniecia zobowiqzania d!ugoterminowego - rodzq taki skutek. 
Powyisze dzialania, zdaniern Skladu Orzekajqcego, s q  konieczne dla zapewnienia 
moiliwoici uchwalania budietow w latach nastepnych zgodnie z obowiqzujqcym prawem. 
Sklad Orzekajqcy wskazuje nadto, ze w odniesieniu do przedsiewzieC majqtkowych, 
winny zostaC ocenione skutki, wynikajqce z planowanej formy finansowania projektow 
realizowanych przy udziale irodk6w z budietu UE (wynikajqce tak ie z umdw 
planowanych do podpisania) - ze szczegolnym uwzglednieniem aktualizowanych 
harmonogramow ich realizacji - bowiem wysokosC pozyskanych Srodkow w danym roku 
oraz prawidlowe ich wykorzystanie jest jednym z elementow niezbednych dla 
zachowania przez Miasto prawem przewidzianych limitow obciqzenia budzetow splatq 
dlugu wynikajqcych z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Sklad Orzekajqcy 
wielokrotnie w opiniach wskazywal, ze samo ustalenie wysokoici limitu zobowiqzan 
dla przedsiewziecia nie wywoluje jeszcze skutku finansowego, natomiast dokonanie 
czynnoSci prawnej, na podstawie udzielonego upowaznienia, rodzi takie skutki. 

Reasumujqc, majqc na wzglqdzie wskazane wyie j  obszary ryzyka, Sklad Orzekajqcy 
wskazuje na koniecznoSd bieiqcego monitorowania zaloien przyjetych w prognozie w 
celu oceny aktualnej sytuacji finansowej Miasta i na te j  podstawie wprowadzenia 
ewentualnych zmian, dla zapewnienia spelnienia przez Miasto w latach nastepnych , regul 
fiskalnych, wynikajqcych z ustawy o finansach publicznych. Sklad Orzekajqcy podkresla, 
ze wielokrotnie w swoich opiniach wskazywal obszary ryzyka zwiqzane ze splatq 
zaciqgnietego i planowanego do zaciqgniecia przez Miasto dlugu. 

Sklad Orzekajqcy ocenil prawidlowoid prognozy kwoty dlugu zawartej w uchwale w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej i majqc na wzgledzie poczynione uwagi 
postanowil wydad opinie zawartq w €j 1 sentencji niniejszej uchwaly. 

Sklad Orzekajqcy formulujqc opinie zawartq w fj 2 sentencji niniejszej uchwaly przyjql za 
podstawe dane wynikajqce z budietu Miasta lodzi  na 2018 rok oraz prognozy kwoty 
dlugu zalqczonej do wieloletniej prognozy finansowej. Ocena moil iwoici  sfinansowania 
planowego deficytu 2018 roku dokonana zostala z uwzglednieniem spelnienia warunkow 
ustawowych, w tym reguly art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Na podstawie okreilonych w budzecie 2018 roku wielkogci dochodow i wydatkow 
ustalono, ze planowany deficyt stanowi 98.817.525 zl  i sfinansowany bedzie przychodami 
z tytulu planowanych do zaciqgniecia: kredytu bankowego na rynku krajowym w 
wysokoici 29.828.692 zl, kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokoici 
50.000.000 zl  , poiyczek z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokoSci 3.032.751 zl  oraz wolnymi Srodkami jako nadwyzki i rodkow 
pienieinych na rachunku biezqcym budietu, wynikajqcych z rozliczen kredytow i 
pozyczek z lat ubieglych , o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt  6 ustawy o finansach 
publicznych, w wysokoSci 15.956.082 zl. 

Przyjmujqc za podstawe wyniki analizy przedlozonych Izbie dokumentow - przy zaloieniu 
pelnej realizacji wielkoici 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 moiliwoSC zachowania prawem 
przewidzianych ograniczen w zakresie wskainikow obciqienia budietow lat nastepnych 
splatq dlugu, zatem posiada moiliwoSd sfinansowania planowanego deficytu okreilonego 
w budzecie na 2018 rok. Majqc na wzgledzie powyisze, 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 je j  otrzymania na zasadach 



okreilonych w ustawie z dnia 6 wrzeinia 2001 roku o dostepie do inforrnacji publicznej 
(j.t. Dz.U z 2016 r., poz. 1764 ze zm.). 

Od opinii wyraionych w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do petnego skladu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia dorqczenia uchwaly. 


