
Uchwala Nr I/132/2016 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodzi 

z dnia 16 wrzeSnia 2016 roku 

Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 561) 
i art. 9 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 
2013 roku Dz.U. poz. 885 ze zm.), Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
lodzi:  

1. Ewa spionek 
2. Iwona Kopczyriska 
3. Anna Kaimierczak 

przewodniczqcy 
cztonek 
cztonek 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje mozliwoSi splaty pozyczki w wysokoici 520.731 z l  (slownie zlotych: 
piqiset dwadziegcia tysiecy siedemset trzydziegci jeden ) zaciqganej przez Miasto l o d i  w 
roku 2016 w Wojewodzkim Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w lodzi, 
formulujqc istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w lodz i  wplynqt wniosek (pismo DFP - Bd- 
VIII.3022.4.2016) Prezydenta Miasta lodzi  o wydanie opinii dotyczqcej mozliwoici splaty 
pozyczki zaciqganej przez Miasto l 6 d i  w 2016 roku w Wojewodzkim Funduszu Ochrony 
~rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Prezydent Miasta lodzi, dzialajqc w ramach upowaznienia udzielonego przez Radq 
Miejskq w lodzi  w uchwale budzetowej Miasta lodz i  na 2016 rok, wydal w dniu 21 lipca 
biezqcego roku zarzqdzenie nr 4111/VII/16, w kt6rym wyrazil wolq zaciqgniccia pozyczki 
na finansowanie planowanego deficytu budzetu Miasta lodz i  w 2016 roku. W zarzqdzeniu 
wskazano, ze pozyczka przeznaczona zostanie na realizacjq zadania 
pn. ,,Termomodernizacja obiekt6w gminnych". Z przedmiotowego zarzqdzenia wynika, 
ze poiyczka bqdzie splacana z dochodow wlasnych Miasta lodz i  w terminie do korica 
2026 roku. 

Opinia wyrazona w sentencji niniejszej uchwaty poprzedzona zostala analizq dokumentow 
bqdqcych w posiadaniu Izby na dzieri wydania niniejszej opinii, w szczeg6lnoSci danych 
wynikajqcych z uchwaly budzetowej Miasta lodz i  na 2016 rok oraz uchwaly w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta lodzi  na lata 2016-2040 wraz ze 
zmianami i prognozy kwoty dlugu stanowiqcej element wieloletniej prognozy finansowej - 
zwanych dalej ,,prognozq", jak rowniez danych znajdujqcych siq w rejestrach Izby. 



W uchwale budzetowej Miasta na 2016 rok ustalono limit zobowiqzari z tytulu 
zaciqganych pozyczek, kredytow, ernisji obligacji kornunalnych na pokrycie . 
wystqpujqcego w ciqgu roku przejiciowego deficytu, na finansowanie planowanego 
deficytu oraz splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzan w wysokoici 506.582.500 zl. 

Z prognozy wynika, ze w latach 2016 -2026 spelniona zostanie zasada okreSlona w 
art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, prognozowane 
dochody biezqce budzetow zaplanowano w wysokoiciach wyzszych od wydatkow 
biezqcych - zatern planuje siq w tych latach osiqgniqcie nadwyiki operacyjnej. W 
prognozie przyjqto zalozenie, i e  w latach 2016-2026 nadwyzka operacyjna winna 
uksztaltowad siq w przedziale od 243,6 mln do 554,9 mln zt. 

Zgodnie z regutq wynikajqcq z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej 
jednostki sarnorzqdu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainik rnaksyrnalnego 
obciqzenia budzetu z tytulu splaty dlugu ustalany jako Srednia arytrnetyczna relacji z 
trzech poprzedzajqcych tat dochodow biezqcych powiqkszonych o dochody ze sprzedazy 
rnajqtku oraz pornniejszonych o wydatki biezqce do dochodow ogolern budzetu tej 
jednostki. 

W prognozie Miasto przyjqlo, ze w roku 2016 splata zobowiqzari zaliczanych do dlugu 
bqdzie finansowana z przychodow zwrotnych ( tj. kredytdw planowanych do zaciqgniecia 
na rynku zagranicznym) oraz wolnych Srodkow. Prognozowana kwota dlugu Miasta na 
koniec 2016 roku ksztaltuje siq na bardzo wvsokirn uoziornie 2.809.5 rnln zt. W latach 
2017 -2018 splata zobowiqzari zaliczanych do dlugu bqdzie finansowana z nadwyzki 
budzetowej, wolnych irodk6w z lat ubieglych oraz przychodow zwrotnych. Jak wynika z 
prognozy, w latach 2017-2018 na splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzari 
dlugoterrninowych planuie sie ~rzeznaczvd ~rzvchodv zwrotne w lacznei wvsokoSci 206.4 
rnln zl . W prognozie zalozono, ze od 2019 roku splata zobowiqzan zaliczanych do dlugu 
dokonywana bqdzie ze irodk6w pochodzqcych z nadwyzki budietowej, kt6ra de facto 
powstanie z nadwyiki operacyjnej budzetu. 

Montaz finansowy przyjqty w prognozie przewiduje, ze w roku 2016 Srodki uzyskane z 
tytulu nadwyzki operacyjnej oraz dochodow ze sprzedazy rnajqtku przeznaczone zostanq 
wylqcznie na finansowanie wydatkow rnajqtkowych. Poczqwszy od roku 20 17 Srod ki z 
nadwyzek operacyjnych stanowid bqdq ir6dlo finansowania zarowno wydatkow 
majqtkowych, jak i splaty dlugu. W latach 2020-2022 faktyczne obciqzenie budzetu 
Miasta splatq dlugu wraz z wydatkarni na odsetki i dyskonto (tj. z pominieciem wylqczeri 
przyjetych dla wyliczania wskainikdw, o ktdrych mowa w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych) - osiqgnie bardzo wysoki poziom odpowiednio: 391,4 rnln zl; 423,6 rnln zl; 
411,6 rnln z l  . 
W ocenie Skladu wskainiki jednoroczne ustalane na podstawie art. 243 - stanowiqce 

podstawe do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika obciqienia budzetu 
spiatq dlugu - wynikajqce z prognozy Miasta, od roku 2016 zalozono na wysokirn 
poziornie. Przy powyzszym Sklad Orzekajqcy odnotowuje, ze na wysokoid wskainika 
jednorocznego ustalonego w roku 2016, w sposob istotny wplywa wielkoSd dochodow ze 
sprzedazy rnajqtku planowanych do uzyskania w kwocie 156 rnln zl. 

Miasto wprawdzie wykazalo w prognozie, ze obciqzenie budzetu splatq dlugu do konca 
2026 roku uksztaltuje siq ponizej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, 
jednakze w roku 2020 relacja okreilona w art. 243 ustawy o finansach publicznych 
zostanie spelniona przy uwzglqdnieniu wylqczen ustawowych. Sklad Orzekajqcy 
podkreila, ze w latach 2017 - 2022 wskainik obciqzenia budietu splatq dlugu 
oscylowal bqdzie w granicach wskainika rnaksyrnalnego. W ocenie Skladu Orzekajqcego, 
ustalona w prognozie Miasta rnozliwoid splaty dlugu w latach 2017 - 2022 obcia-zona iest 
duivrn ryz~kiern, bowiern w celu splaty zalozonego dlugu Miasta i spelnienia reguly 
wynikajqcej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, niezbqdne jest osiqgniqcie 
zarowno zatozonych w prognozie wskainikow jednorocznych jak i nadwyzek 
budzetowych, z ktorych Srodki poczqwszy od 2019 roku stanowid bqdq jedyne ir6dl.o 
finansowania splaty dlugu. 



b. Sklad Orzekaiacv zauwaza, i e  wielokrotnie w swoich opiniach wskazvwal, i i  konieczne 
' jest stale monitorowanie svtuacii finansowei Miasta oraz realizacia zaloien ~rzv ie tvch w 

proanozie , w taki spos6b . abv w kazdvm koleinvm roku budzetowvm spelnione zostalv 
reaulv wvnikaiace z ustawv o finansach oublicznvch, co umozliwi uchwalanie budiet6w 
lat nasteonvch zaodnie z obowiazuiacvm prawem. W ocenie Skladu, decvzie oruan6w 
Miasta dotvczace zaciaaania nowvch zobowia_zari dluaoterminowvch w zakresie 
przvchodow zwrotnvch jak i przedsiewzie6, powinnv zostaC 5ciSle powiazane z biezacq 
ocena svtuacii finansowej Miasta. 

W zwiqzku z powyzszym, w szczeg6lno~ci z tym, i e  zaciqgana poiyczka wplywa na 
poziom dlugu Miasta i obciqienia budzetow jego splatq, Sklad Orzekajqcy postanowit jak 
w sentencji. 

Od opinii wyratonej w niniejszej uchwale sluzy odwotanie do pelnego sktadu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaty. 




