Uchwala Mr 11185 /2013
Sktadu Orzekajqcego Regionalnej I t b y Obrachunkowej w todzi
z dnla 8 listopada 2013 roku
Na podstawie art.13 pkt 1 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku
o regionalnych irbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. 2012r., poz. 1113) i art. 91 ustawy z
dnia 27 slerpnla 2009 raku o finansach publiunych (0z.U. Nr 157 poz. 1240 z
p6iniejszymi rmianami), Sklad Onekafqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej kodzi :
1, Ewa Spionek
2. Iwona Kopczyhska
3. Anna Kaimierczak

pnewodniczqcy
czlonek
czbnek

uchwala, co nastepufe:
Opiniuje moiliwoSC splaty poiyczki w wysokokl 464.012 zl (slownie zlotych:
czterysta szeXdzleslqt a t e r y tyslqce dwanagcie ) zaciqganef w roku 2013 pnez Miasto
k6di w Wojewbdzkirn Funduszu Ochrony ~rodowiskai Gospodarki Wodnej w kodzi,
formulujqc lstotne uwagi zawarte w ueasadnieniu

.

W dniu 22 paidriemika
2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi
wplynqt wnlosek (pisrno DFP-Bd-III.3051.12,3.2013) Prezydenta Miasta kodzl o wydanie
opinii dotyuqcej matliwoSci s@aty poiyczki raciqganej pnez Miasto w 2013 roku.

Prezydent Miasta kodzi dzlatajqc na podstawie upowainienia udzielonego przez Radq
Mlejskq w kodri w uchwale budietowej Miasta na 2013 rok, wyda+ w dniu 8 paidziernika
2013 roku zanqdzenie Nr 5052 /V1/13 ,w kt6rym postanowil o raclqgnieciu w 2013 roku
poiyukf w wysokoScl 464.012 rt w Wofew6dzkim Funduszu Ochrony ~rodowlskai
Gospodarki Wodnej w kodzi z pneznaczeniem na realizacje zadania pn. ,Pilotafowy
program racjonallzacjl kosztow energii w budynkach komunalnych Miasta b d z i
termomodernizacja obiektdw edukacyjnych".

-

Z uchwaty Rady Miejskiej w h d z i w sprawie uchwalenia budietu miasta b d z i na 2013
rok i rmlan budietu wynika, ke p o i y u k a ta pneznaaona zostanie na flnansowanie
planowanego deficytu, w ramach kt6rego realirowane bedq wydatki inwestycyjne
dotyczqce wskazanego wyzej zadania Prredmlotowa po2yczka i powstaCe z tego tytulu
zobowlqzania zostanp sptacone z dochod6w wlasnych Miasta kodzl do kohca 2023 roku.

.

Opinia wyraiona w sentencji niniejszej uchwaty poprredzona zostala analizq dokument6w
bedqcych w posiadaniu Irby, na dzleA wydania niniejszej oplnii, w szczeg6lnoki uchwaly
budtetowej Miasta na 2013 mk, prognozy kwoty dlugu stanowiqcej element wieloletniej
prognozy flnansowej Miasta sprawozdah z wykonanta budietu za lata 2011-2012.
W uchwale budletowej Miasta na 2013 rok ustalono limit zobowiqzah z tytulu
xaciqganych kredytdw, poiycrek, ernisji obligaqji komunalnych na pokrycie
wystqpujqcego w ciqgu roku ptzefSclowego deficytu, na flnansowanie planowanego
deficytu orar splate wczegniej zaciqgnietych zobowlqzari w wysokogci 925.947.965 zl.

Z wieloletniej prognozy finansowej Miasta wynika , l e w latach 2013-2023 spelniona
zostanie tasada okreSiona w art, 242 ustawy z dnla 27 slerpnla 2009 roku o flnansach
publicmych, prognozowane dochody biekqce budiet6w w tych latach zaptanowano
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relacja ta xostanie spetniona p n y uwzglednieniu wytqcxeh ,o kt6rych mowa w
art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o flnansach publicznych. Jak
wy nika z wielkoSci zawartych w prognozie w roku 2017 obciqzenie budietu sptatq dlugu
pfanuje siq na poziomie 0,0871 (8,71 %I przy wskalnlku maksyrnalnym 0,0874
(8,74%), w mku 2018 wskainiki te wynios? odpowiednio 0,0873(8,73%) i 0,0940
(9,40%), w 2021 roku odpowiednio 0,1138 (11,38%) i 0,1157 (11,Sf %). Pny
powyiszyrn Sklad ponownie wskazuje , l e w latach 2010 - 2012 zarbwno nadwyfka
operacyjna (rozumiana jako nadwy2ka dochodbw biezqcych nad wydatkami biezqcymi)
ja k 1 wp)ywy z tytulu sprzedaiy majqtku wykonane zostaly ponitej ralotonych wielkogci.
Poczqwszy od 2014 r. maksyrnalny pulap obciqzenia budtetu sptatq dtugu zaleiny jest
wprost od wykonania nadwytek operacyjnych oraz uzyskanla dochod6w ze spnedaty
majqtku - wielkogci te bowlem determinujq wysokaSt wskalnikbw jednoroanych z lat n3 ,n-2, bowiem stanowiq podstawe do ustalenia wskafnika maksyrnalnego (por,
reg*
art. 243 ustawy o finansach publicznych). Majqc na wzglqdzie, ie faktycznie
oslwnlete
poziomy tego wskainlka - ustalone
na podstawie wykonania budzetu
Miasta w latach 2011-2012- wyniody odpowiednio 0,0243 oraz 0,0318, w ocenle
Skiadu uznad nalelv, ie wskaf niki Jednoroczne wynikajpce z prognozy Mlasta w
latach 2014-2023 xalo3ono na wysokim poziomie.
W prognozie Miasta pnyjeto zaCotenie, fe poczqwsty od mku 2017 sptata zobowlqza~
zaliuanych do dlugu bedzie finansowana z nadwytki dochod6w nad wydatkarni
budzetowymi (nadwyiki budietowej), ktora powstanie de facto z nadwyxki operacyjnej
Przy powyiszyrn Sktad Ortekajqcy zauwaka, ie zaplanowana na 2013 rok nadwyika
operacyjna jest istatnie wyisza od wykonanej w 2012 roku, nadto w dalszych latach
pnyjeto tendencjq rosnqcq tej nadwyikl. Zdaniem Skladu ustalona w prognatie
mo2lIwoS6 splaty dtugu w wysoko8clach okreOlonych w latach: 2017, 2018 oraz
2021, obclq2ona jest znacznym ryzykiem, bowlem dla spelnienla reguiy
wynikafqcej z art. 243 ustawy o flnansach publicznych niezbedna jest
realizaj a wielkoSci nadwyfek operacyjnych i dochod6w ze sprtedaty majqtku
na poziomie nie nibzym od ustalonego w prognozie.

.

W ocenie Skladu Orzekajqcego zalozenia przyjqte przez Miasto w wfeloletniej prognozie
finansowej, wymagajq konsekwentnych dzjalari w celu reallzacji planowanego poziomu
dochodow zarowno bleiqcych, jak i majqtkowych, w tym terminowego - ustalonego w
prognozie - poryskiwanla dotacji i srodk6w z budietu UE, szczeg6lnej dyscyptiny w
ponoszeniu wydatkbw bieiqcych w celu zachowania ustalonego ich poziomu.

Majpc na wzglqdde wskazane wy2ej obszary ryzyka twlqxane x realizscjq
zaloieh wieloletniej prognozy tlnansowej Miasta, w tym prognozy dhgu -w
celu zapewnienia motliwoSci splaty prtedmiotowej poiyczki
konieune jest

-

tachowanie p n e z Mlasto prawem przewidzianych Ilmlt6w zadluienia
wynlkajpcych t obowiqzufqcych przepis6w - przeds wszystklm ad 2014 roku
wskaf nlka z art. 243 ustawy o finanssch publicznych ,a w roku 2013 wskaf nika
r! art. 170 ustawy z dnla 30 uerwca 2005 roku o flnansach publicznych, co
wymaga bietpcego monitorowania relacji wynlkafqcych I: prognozy i
dokonywania korekt tatofonych wielko4ci. Sktad Onekajqcy przypomlnat
wiefokrotnle w swoich opiniach o konlectno9ei podejmowanla prxex Miasto
taktch dzialaA oraz wskazywa) ,ie
decyzja o zaciqgnieciu tobowiqza~
dotyctqcych sar6wno prsychoddw zwrotnych, ja k 1 wydatkhw, winna sostaC
6ci91e powipzana z blespcq ocenq sytuaqjl finansowej Miasta.
W zwiqzku z powyiszym, w szczegblnoScl z tym, ie zaciqgana potyczka wptywa na
poziom dlugu Mlasta Sklad Orzekajqcy postanowil jak w sentencji.

,

Od opinii wyralonej w niniejsrej uchwale sluiy odwdanie do petnego skladu Kolegiurn
Xzby w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly.
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