Uchwala Nr 1/163 /2014
Skladu orzekajaceqo Regionalnej Izby Obrachunkowej w t.odzi
z dnia 19 Iistopada 2014 roku

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdzlernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 L, poz. 1113 ze
zm.) i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby
Obrachunkowej Lcdzi:

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

przewodniczqcy

czlonek
czlonek

uchwala, co nastepuje:

Opiniuje mozliwosc splaty pozyczki do kwoty 690.335 Z{ (slownie zlotych: szescset
dzlewlecdzieslat trzysta trzydziescl piec) zaciqganej przez Miasto t.6M w 2014 roku,
formulujac istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu.

Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzl wplyna] wniosek (pismo DFP - Bd.VIII.3022.9.2014) Prezydenta Miasta Lodzl 0 wydanieopinii dotyczqcej rnozltwoscl splaty
pozyczkl zaciqganej przez Miasto t.6dz w 2014 roku w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej do wysokosct 690.335 zl.
Prezydent Miasta Lodzl, dzlalajac w ramach upowaznlenla udzielonego przez Rade
Miejskq w Lodzl w uchwale budzetowej miasta Lodzi na 2014 rok, wydar w dniu 13
pazdziernlka biezaceqo roku zarzadzenie Nr 7249jVlj14, w kt6rym postanowiono
zaclaqnac pozyczke na finansowanie planowanego deficytu budzetu 2014 roku. W
przedmiotowym zarzadzeniu wskazano, ze pozyczka przeznaczona zostanie na realizacje
zadania "Termomodernizacja oswlatowvch obiekt6w gminnych". Z zarzqdzenia wynika, ze
pozyczka bedzie splacana z dochod6w wlasnych Miasta Lcdzl w terminie do korica 2024
roku,
Opinia wyrazona w sentencji niniejszej uchwaly poprzedzona zcstala analiza dokument6w
bedacych w posiadaniu Izby na dzien wydania niniejszej opinii, w szczeqolnosci danych
wynikajqcych z uchwaly budzetowej miasta Lodzl na 2014 rok wraz ze zmianami oraz
prognozy kwoty dluqu stanowiqcej element wieloletniej prognozy finansowej,
jak
rowniez danych znajdujacych sie w rejestrach Izby.
W uchwale budzetowej Miasta na 2014 rok ustalono
limit zobowiazari z tytulu
zaciqganych
kredyt6w,
pozyczek,
emisji
obligacji
komunalnych
na
pokrycie
wystepujaceqo w ciqgu roku przejscioweqo deficytu, na finansowanie planowanego

1

deficytu
oraz
splate
1.310.482.900 zl.

wczesnlej

zaclaqnletych

zobowlazari

w

wysokoscl

Stosownie do obowiqzujqcych przepis6w, od 2014 roku dla danej jednostki samorzqdu
terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaznik maksymalnego obciazenia budzetu z
tytutu splaty dtugu, ustalany jako srednla arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat
relacji jej dochod6w blezacvch powlekszonvch 0 dochody ze sprzedazy majqtku oraz
pomniejszonych 0 wydatki biezace do dochod6w og6tem budzetu, zgodnie z regutq
wynikajqcq z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych. Dla
ustalenia w spos6b prawidtowy wskaznlkow zadluzenla bardzo istotne staje sle
planowanie oraz wykonanie dochod6w zar6wno blezacych, jak i majqtkowych. Ustalanie
nowego maksymalnego wskaznlka obclazenia budzetu splata dtugu wlaze sle w spos6b
bezposrednl z wielkosciarnl wydatk6w majqtkowych sfinansowanych ze srodkow wtasnych
oraz nadwyzkl budzetu odniesionych do wartoscl dochod6w og6tem. Tak wlec poczawszy
od 2014 r. maksymalny pulap obclazenla budzetu splata dtugu zalezny jest wprost od
wykonania nadwyzek operacyjnych (nadwytka dochodow biezecych nad wydatkami
bietqcymi)
oraz uzyskania dochod6w ze sprzedazy majqtku - wlelkoscl te bowiem
determinujq wysokosc wskaznlkow jednorocznych z lat n-3 ,n-2, bowiem stanowiq one
podstawe do ustalenia wskaznlka maksymalnego (por. regu/~ art. 243 ustawy 0
finansach publicznych). Zatem reguta wynikajqca z art. 243 ustawy 0 finansach
publicznych
wprowadza zasade uwzqlednlanla danych z wykonania budzetow lat
poprzednich przy ustalaniu dopuszczalnego wskaznika zadluzenla dla danego roku, co
prowadzi w konsekwencji do ustalenia dla danej jednostki samorzqdu terytorialnego
indywidualnego dopuszczalnego wskaznlka obclazenia budzetu splata dtugu.
Jednym z podstawowych element6w wptywajqcych na ocene mozllwoscl splaty
przedmiotowej pozyczkl jest planowany poziom dluqu oraz harmonogram jego splaty. Na
podstawie wlelkosci zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta ustalono, ze
dla sfinansowania planowanego poziomu wydatk6w majqtkowych w latach 2014-2015
przvjeto rnontaz finansowy, kt6ry zaklada, ze wydatki majqtkowe Miasta w lacznej
wysokosci 2.347,2 min zt sfinansowane zostana: wolnymi srodkarni w wysokoscl
76,9 min zt , zaktadanymi w prognozie nadwyzkarnl operacyjnymi budzetu w wysokoscl
385,8 min zt; dochodami majqtkowymi na poziomie 1.108,8 min z! ( w tym: srodkemi
z budtetu Unii Europejskiej- lecznie ze srodkemi z refundacji wydetkow - w wysokosci
783,4 min zl; z tytulu sprzedaty mejetku 240,4 min zl), planowanymi do zactaqnlecla
przychodami zwrotnymi (z tytulu emisji obligacji, kredytow, potyczek) w wvsokoscl
775,7 min zt,
Z
planowanych
w latach 2014-2015
przychod6w
zwrotnych w wysokoscl
1.109,1 min
zt
na finansowanie inwestycji przeznaczono
kwote
775,7 min zt,
natomiast pozostala kwote 333,4 min zt przewidziano na splate wczesnlej zaclaqnietych
zobowlazari dtugoterminowych. W konsekwencj i przyjeteqo zalozenia kwota dtugu na
77,3 %
koniec 2015 roku osiagnie bardzo wysoki poziom 2.888,9 min zt. tj.
planowanych dochod6w, natomiast w latach nastepnvch zalozono tendencje rnalejaca
dtugu z tym, ze najwyzszy poziom sptaty dtugu ( dotyczacy kwoty qlownej) zostat
odtozony w czasie, bowiem przewidziany jest w latach 2020-2024.
Ustalony w prognozie miasta t.odzi rnontaz finansowy zaktada takze, ze w latach 20142015 srodkl uzyskane przez Miasto z tytutu nadwyzek operacyjnych oraz dochod6w ze
sprzedazy majqtku przeznaczone zostana wytqcznie na finansowanie wydatk6w
majqtkowych. Poczawszy od roku 2017 srodki z nadwyzek operacyjnych stanowic b~da
podstawowe zr6dto sptaty dtugu Miasta. W konsekwencji przyjeteqo w prognozie
montazu finansowego, uzyskanie zaktadanego poziomu nadwyzek operacyjnych oraz
dochod6w ze sprzedazy rnajatku jest nlezbedne dla wykonania w latach 2014-2015
planowanych wydatk6w majqtkowych, jak rowniez determinuje w latach przysztych
mozuwoe«: sptaty zaciqganego przez Miasto dtugu - zgodnie z requla z art. 243 ustawy 0
finansach publicznych. Majqc na wzqledzle dane wynikajqce z rejestr6w Izby oraz fakt, ze
na poziom wskaznlka dla roku 2013 wptyn~ty dochody zwiqzane ze zbyciem praw
majqtkowych na rzecz t.SI Sp. z 0.0. - w ocenie Skladu nalezy uznac. ze wskazniki
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jednoroczne - stanowiqce podstawe do wyliczenia
dopuszczalnego maksymalnego
wskaznika obciazenia budzetu sptata dtugu, wynikajace z prognozy Miasta od roku 2017
- zatozono na wysokim poziomie,
Miasto wprawdzie wykazato w prognozie, ze obciazenle budzetu splata dluqu w latach
2014-2024 uksztaltuje sle ponlzej wskaznika maksymalnego ustalonego dla danego roku,
jednakze w roku 2015 oraz w latach 2017- 2018 , relacja okreslona wart. 243 ustawy 0
finansach publicznych zostanie spelnlona przy uwzqlednlenlu wylaczen ustawowych.
Ponadto Sklad Orzekajqcy wskazuje, ze
w latach 2020 - 2022 wskaznik obciazenia
budzetu sptata dtugu ksztattowac sie bedzie na bardzo wysokim poziomie odpowiednio :
10,68% : 11,48 % oraz 11,23 % - przy uwzgl~dnieniu wytaczeri wynikajacych z art.
243 ust. 3a ustawy 0 finansach publicznych .
W konsekwencji powyzszego, zdaniem Sktadu Orzekajaceqo, ustalona w
wieloletniej prognozie finansowej Miasta mozliwosc sptaty dtugu w latach 2015
- 2024, obclazona jest duzym ryzykiem, bowiem w celu sptaty zatozonego
dtugu Miasta i spetnienia reguty wynikajCl,cej z art, 243 ustawy 0 finansach
publicznych, niezbedne jest petne wykonanie zatozonych w latach 2014-2022
wielkosci nadwyzek operacyjnych oraz dochod6w ze sprzedazy majatku.
Sktad OrzekajCl,cy podkresla, ze przyj~te w prognozie zatozenia finansowe
wymagajCl, konsekwentnych dziatan w zakresie terminowego pozyskiwania w
latach 2014-2015 dofinansowania przedsiewziec inwestycyjnych ze srodk6w
UE oraz prawidtowego ich rozliczenia, jak r6wniez szczeg61nej dyscypliny w
ponoszeniu wydatk6w biezacych.
MajCl,c na wzgl~dzie wskazane wyzej obszary ryzyka zwlazane z realizacjCl,
zatozen wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym prognozy dtugu Sktad wskazuje , ze w celu zapewnienia mozuwoscl sptaty dtugu, konieczne
jest biezace monitorowanie relacji przyjetych w prognozie i na tej podstawie
dokonywanie odpowiednich korekt zatozonych wielkosci ,w tym planowanych
do zaciagniecia zobowiazan dtugoterminowych.
Sktad OrzekajCl,cy wskazywat wielokrotnie w swoich opiniach na koniecznosc
podejmowania przez Miasto takich dziatan oraz podkrestat , ze
decyzje 0
zaciagnieciu zobowiazan w zakresie przychod6w zwrotnych, jak i wydatk6wL
winny zostac scisle powiazane z biezaca ocena sytuacji finansowej Miasta.
Sktad Orzekajacy
zauwaza ,ze podejmowanie powyzszych dziatan przez
organy Miasta jest niezbedne w celu zapewnienia mozliwosci uchwalania
budzet6w w latach nastepnych - zgodnie z obowiazujacym prawem.

W zwiqzku z powyzszyrn, w szczeqolnosci z tym, ze zaciqgana pozyczka
poziom dtugu Miasta , Sklad Orzekajqcy postanowit jak w sentencji.

wptywa na

Od opinii wyrazonej w niniejszej uchwale sluzv odwotanie do petnego skladu Kolegium
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenla uchwaty.
Przewodniczqcy
Skladu o~zek"lce go
/ ,A f
Ev.:a 'piollek
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